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JUSTIÇA ELEITORAL 
 020ª ZONA ELEITORAL DE VIANA MA 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600081-51.2020.6.10.0020 / 020ª ZONA ELEITORAL DE VIANA MA 
REPRESENTANTE: PARTIDO LIBERAL DE VIANA - MA - MUNICIPAL 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: MAURO HENRIQUE FERREIRA GONCALVES SILVA - MA7930, RAISSA
CAMPAGNARO DE OLIVEIRA - MA18147 
REPRESENTADO: MAGRADO AROUCHA BARROS 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Cuida-se de Representação proposta pela Comissão Provisória do Partido Liberal em face
de MAGRADO AROUCHA BARROS, Prefeito do Município de Viana/MA, na qual sustenta a realização de
propaganda institucional em período vedado, por parte do representado, que teria realizado a divulgação de
obras e serviços no dia 22 de agosto de 2020, por meio de vídeo postado em perfil pessoal, na rede social
Facebook.

Aduziu o Representante que o Representado publicou na rede social Facebook, em seu perfil
pessoal, vídeo mostrando à população vianense o andamento da obra de pavimentação asfáltica realizada na
Avenida Luís de Almeida Couto.

Juntou fotos e vídeos para provar o alegado (IDs nºs  3745263, 3745554, 3745598, 3745599).
Argumentou, ainda, que o Representado Magrado Aroucha Barros, postou vídeo em sua rede

social pessoal, sem utilizar a logomarca da Prefeitura de Viana/MA, não obstante, a obra em questão utiliza
recursos financeiros do município, o que caracteriza a propaganda institucional.

O Representante requereu, liminarmente, o deferimento de tutela antecipada, para determinar
que os Representados suspendessem a veiculação da publicidade institucional da Prefeitura de Viana –
MA nos perfis pessoais do Facebook, assim como a condenação dos mesmos às sanções dos arts. 73, § 4º da
Lei  nº 9.504/07.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente (ID nº 3812331), com ordem de retirada do vídeo
que contém a propaganda institucional.

Notificados, os representados apresentaram contestação extemporânea (ID nº 4245305 e nº
4245734), tendo argumentado, em síntese, que as postagens em perfil pessoal não configuram propaganda
institucional, e que as provas acostadas são frágeis.

Na petição de ID 10727130, o Representante noticia o descumprimento da Decisão Liminar,
juntando print's das redes sociais do Representado.

Por fim, parecer do Ministério Público Eleitoral, pugnando pela procedência da Representação,
com aplicação da multa cabível pela infração ao art. 73 da Lei n.º 9.504/97.

É o breve relato. Decido.
Trata-se de demanda que diz respeito a fatos que segundo alegado na inicial, representariam

violação aos arts. 73, VI, “b”, e 74 da Lei n.º 9.504/97.
Dispõe a Lei n.º 9.504/97, em seu art. 73:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes

a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(…).
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(…).
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b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de
grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Em linhas gerais, é vedado nos três meses anteriores ao pleito, que o agente
público autorize propaganda institucional, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral. Na proibição não está incluída a publicidade de produtos e serviços que
tenham concorrência no mercado.

Pois bem. Não há dúvida que se trata de publicidade institucional. Noticiam-se ações e
serviços promovidos por órgãos do Poder Executivo de Viana/MA, inclusive com enaltecimento dessas ações e
serviços. Ademais, resta evidenciado que os atos divulgados não se enquadram nas duas exceções previstas
na lei (caso de grave e urgente necessidade pública).

No caso em tela, ainda que a publicação não tenha sido realizada em perfil reservado ao
Município de Viana, é necessário observar que incide contra o representado, enquanto agente público que é, as
vedações relativas à propaganda institucional nos três meses que antecedem o pleito eleitoral.

E nesse sentido a exegese tranquila da jurisprudência entende que para configurar-se “a
conduta vedada no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, basta a veiculação da propaganda institucional nos
três meses anteriores ao pleito, independentemente de a autorização ter sido concedida ou não nesse
período” (TSE - REspe nQ 25.096 - 9-8-2005).

Em relação às condutas do representado MAGRADO AROUCHA BARROS, atual Prefeito de
Viana, enquanto chefe da administração municipal, detém responsabilidade pela vigilância das publicações em
todas as suas plataformas publicitárias e pessoais, de forma que, resta assentado pela Jurisprudência do TSE
a compreensão de que é desnecessária a existência de prova de que o prefeito tenha autorizado a divulgação
da publicidade institucional no período proibido pela legislação eleitoral. Nesse sentido:

“[...] O acórdão regional está em consonância com a atual jurisprudência do TSE, segundo a
qual, para a configuração do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, é desnecessária a existência
de provas de que o chefe do Poder Executivo municipal tenha autorizado a divulgação da publicidade
institucional no período vedado, uma vez que dela auferiu benefícios, conforme prevê o § 5º do referido
dispositivo legal. [...]”. Ademais, no caso em tela, a propaganda institucional é no perfil pessoal do Facebook do
representado, não restando dúvidas sobre sua responsabilidade.

Diante de tudo isso, resta configurada a prática, pelo representado, de conduta vedada a agente
público, nos termos do art. 73, VI, “b”, da Lei n.º 9.504/97, tendo em vista que esse, na condição de candidato a
Prefeito no pleito, beneficiou-se diretamente com a projeção proporcionada pela publicidade institucional
vedada.

Por fim, ficou comprovado que o Representado não cumpriu a Decisão Liminar que determinou
a remoção do referido vídeo de suas redes sociais.

D ian te  t odo  o  expos to ,  JULGO PROCEDENTE o  ped ido  de  condenação
do representado MAGRADO AROUCHA BARROS, confirmando os efeitos da decisão liminar ID3812331, por
prática de conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, para condená-lo ao pagamento de
multa no valor correspondente a R$ 106.410,00 (cento e seis mil e quatrocentos e dez reais), por prática de
conduta vedada, limitada teto ao previsto no art. 83, §4º, da Resolução n°23.610/201.

Havendo descumprimento de decisão liminar e estando previsto no art. 347 do Código
Eleitoral como crime a conduta de se recusar ao cumprimento de ordem da Justiça Eleitoral, encaminhem-se
cópia dos autos para a Delegacia de Polícia e ao Ministério Público Eleitoral para as providências cabíveis.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se.

Viana/MA, 06 de novembro de 2020.

 
Carolina de Sousa Castro
Juíza Eleitoral da 20ª Zona
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