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JUSTIÇA ELEITORAL 
 015ª ZONA ELEITORAL DE INDAIAL SC 

  
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600423-87.2020.6.24.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE INDAIAL SC 
REQUERENTE: MUNICIPIO DE ASCURRA 
Advogado do(a) REQUERENTE: LUISE PETRY - SC50681 
  
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Cuido de requerimento formulado pelo Município de Ascurra para que seja
autorizado pela Justiça Eleitoral a proceder à publicidade institucional nos portais de
notícias eletrônicos e demais mídias locais a respeito da divulgação da Campanha
Nacional de Vacinação de 2020, a qual ocorrerá entre os dias 5 e 30 de outubro deste
ano.

O Parquet Eleitoral manifestou-se favoravelmente.

Éo relatório. Fundamento e decido.

Conceitua-se publicidade institucional como sendo aquela utilizada pela
Administração Pública para divulgar a consecução de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos à sociedade em geral. Registro, ainda, que a sua
veiculação "deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos" (art. 37, § 1º, da CRFB).

Todavia, nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, é vedado aos
agentes públicos, "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" (grifei); nos termos do
art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/97.

In casu, verifico que a situação de grave e urgente necessidade pública
encontra-se evidenciada no prejuízo à saúde das crianças e menores de idade citadinos,
os quais poderão deixar de serem imunizadas acaso seus genitores e responsáveis não
sejam devidamente instruídos pelo Poder Público, sobretudo por se tratar de prevenção
obrigatória (art. 14, § 1º, ECA).
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Por derradeiro, conforme assinalado pelo ente Ministerial, a Administração
Pública deverá observar os limites estabelecidos no art. 37, § 1º, da CRFB e prestará
apenas "orientações de cunho informativo à população, sendo que por nenhuma maneira
poderá existir qualquer tipo de promoção, alusão ou menção a agente público, sequer
abrindo-se a possibilidade de interação com a população, tendo em vista que se permitiria
comentários ou debates que viriam a beneficiar ou prejudicar candidatos de alguma
maneira".

Ante o exposto, acolho o parecer lavrado pelo Ministério Público Eleitoral e,
por conseguinte DEFIRO o requerimento formulado pelo Município de Ascurra para
autorizá-lo a veicular, nos canais oficiais de comunicação e mídias locais, publicidade
institucional acerca da Campanha Nacional de Vacinação de 2020, a qual ocorrerá entre
os dias 5 e 30 de outubro deste ano.

Intimem-se.

Preclusa a decisão, inexistindo outras providências, arquivem-se.
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