
   

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 84ª ZONA ELEITORAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Promotor Eleitoral in 
fine assinado, em exercício nesta 84ª Zona, com espeque nos arts. 36 e 39 da Lei 
Federal nº 9.504, de 30.09.1997, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 
Excelência oferecer a presente REPRESENTAÇÃO ELEITORAL contra DINIVALDO 

DINIZ DE CARVALHO FERRAZ, brasileiro, casado, comerciante, natural de Serra de Talhada/PE, 
nascido em 19/01/1951, filho de DIDACIO ALVES FERRAZ NOGUEIRA e ENA MARIA ESTER DINIZ 

FERRAZ, endereço RUA PRINCIPAL 1100, POVOADO FREITAS, Glória/BA, expondo e 
requerendo o que se segue: 
 

Infere-se das fotografias anexas que foi afixado outdoor contendo a 
fotografia do representado, virtual candidato nas próximas eleições municipais no 
Município de Glória, com a seguinte mensagem: “Parabéns Vavá Ferraz”. 

 

A referida peça publicitária foi afixada em dois locais: 
1. nas imediações da Avenida Apolônio Sales, próximo ao 

Colégio Montessori, neste Município. 
2. Na Rodovia BA 210, na entrada da via de acesso ao 

Município de Glória/BA. 
 
Ocorre que, com tal conduta, viola visceralmente a dicção 

normativa dos arts. 36 e 39, § 8º, ambos da Lei n. 9.504/97, que dispõem, in verbis:   
 

“Art. 36.  A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 
de julho do ano da eleição. 
§ 1º  Omissis; 



   

 

 

§ 2º  Omissis; 
§ 3º  A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável 
pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu 
prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 
ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior; 
§4º Omissis; 
§5º Omissis”. 
 
“Art. 39. Omissis. 
(…) 
§ 8º  É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, 
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, coligações e 
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao 
pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco mil) a 15.000 (quinze 
mil) UFIRs. 
 

   Paralelamente, é de sabença trivial que tais regramentos 
constituem regras cogentes, de ordem pública, que se impõem erga omnes, já que o 
direito à propaganda eleitoral deve irrestrita homenagem ao princípio da legalidade.  
 

   Os tribunais pátrios vêm reconhecendo a necessidade de coibir a 
propaganda eleitoral extemporânea, como medida indispensável a garantir a “paridade 
de armas” que deve prevalecer nos pleitos eleitorais: 
 

TSE-005154) REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL 
ANTECIPADA. OUTDOOR. 
1. Na linha da jurisprudência do Tribunal, recebem-se como agravo 
regimental os embargos de declaração opostos contra decisão 
monocrática. 
2. É de se reconhecer a configuração da propaganda eleitoral 
extemporânea por intermédio de mensagem em outdoor com 
fotografia em grande destaque do prefeito, candidato à 
reeleição, com alusões à sua maciça aprovação popular. 
3. Conforme jurisprudência desta Corte, para verificação de 
propaganda subliminar, não deve ser observado apenas o texto da 
propaganda, mas também outras circunstâncias, tais como 
imagens, fotografias, meios, número e alcance da divulgação. 
(Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 10010, 
TSE/PR, Rel. Arnaldo Versiani Leite Soares. j. 12.11.2009, DJe 
01.02.2010, grifo nosso). 
 
No caso ora posto, a fotografia veiculada é típica de candidato, 

apresentando o representado com o braço estendido , em atitude vitoriosa.   
 



   

 

 

Ex vi positis, incontendível a subsunção dos fatos às normas supra 
referidas, pugna o Ministério Público Eleitoral que, recebida e autuada a presente, seja 
determinada a notificação do representado a fim de que providencie, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a retirada da propaganda irregular supra indigitada. 
 
   Requer, ainda, seja imposta a multa prevista nos dispositivos 
retromencionados bem como determinada a afixação de fotocópia da decisão de 
remoção emanada por esse R. Juízo no mural da sede do Cartório desta Zona 
Eleitoral, de modo que se garanta a mais ampla publicidade possível das normas 
eleitorais. 
   N. termos, 
   P. e a. deferimento. 
   

Paulo Afonso, 24 de janeiro de 2011. 
 
 

Hugo Casciano de Sant'Anna 
Promotor Eleitoral – 84ª Zona 

 


