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EMENTA: PETIÇÃO. PEDIDO DE
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. CONSELHO FEDERAL
DE
MEDICINA
VETERINÁRIA.
CINQUENTENÁRIO. ART. 73, VI, b, DA
LEI Nº 9.504/97. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO.
Trata-se de pedido apresentado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, com
fulcro no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, mediante o qual requer autorização para a “realização da
Campanha publicitária institucional alusiva ao aniversário de 50 anos do Sistema CFMV/CRMVs,
concomitantemente ao Dia do Médico Veterinário (09/09), que coincidirá justamente com o período de
campanha eleitoral” (ID 282970).
Assevera, em síntese, que “as campanhas serão claramente institucionais, conforme
anexo, com previsão de depoimento pessoal apenas do Presidente do Conselho Federal de Medicina
Veterinária – CFMV, destacando a importância da profissão do Médico Veterinário e do Zootecnista
para a sociedade” (ID 282970).
Além disso, submete as propostas de confecção de material de divulgação institucional a
ser utilizado na campanha que ocorrerá no dia 9 de setembro de 2018.
A Secretaria Judiciária redistribuiu os autos a esta Presidência, em observância ao
despacho ID 282972.
A Assessoria Consultiva emitiu parecer opinando pelo indeferimento da autorização da
divulgação da publicidade no período eleitoral (ID 288857).
É o relatório. Decido.
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Como cediço, a Lei das Eleições estabeleceu a competência da Justiça Eleitoral para,
diante de grave e urgente necessidade pública, reconhecer a possibilidade de veiculação de publicidade
institucional nos três meses que antecedem o pleito, nos termos do art. 73, VI, alínea b, da Lei nº
9.504/97:
“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:
[...]
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”.
Na espécie, o Conselho Federal de Medicina Veterinária requer autorização para
divulgação de publicidade institucional relativa à campanha publicitária institucional alusiva ao
aniversário de 50 anos do Sistema CFMV/CRMVs, concomitantemente ao Dia do Médico Veterinário,
9/9/2018.
Cumpre destacar que, em exame perfunctório do pleito formulado, não pode incidir a
ressalva disposta no art. 73, §3º, da Lei das Eleições, pois ausente o quadro de gravidade ou urgência
previsto na aludida norma.
Ademais, na esteira do parecer emitido pela Assessoria Consultiva deste Tribunal, cumpre
anotar que as reservas legais, dispostas no art. 73, § 3°, da Lei nº 9.504/97, revestem-se de balizas rígidas
a resguardar a igualdade de chances nas eleições, nesse período determinante para o processo eleitoral.
Por outro lado, registro que, quanto à incidência das exceções autorizadoras, impõe-se
reconhecer ser complexa a definição de fato grave ou urgente positivada na lei a dar azo dentro dos
limites teleológicos fixados pelo legislador.
Desse modo, não obstante a notícia de comemoração do cinquentenário do Sistema
CFMV/CRMVs, prima facie, revista-se de relevância sobremaneira para o Requerente, impõe-se assentar
que, concessa venia, não denota maiores prejuízos à sociedade brasileira a vedação da veiculação da
referida propaganda institucional no período vedado, a ponto de reclamar o afastamento do disposto no
art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, por caracterização de sua ressalva, qual seja, a gravidade ou a urgência.
Ex positis, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, indefiro o pedido de veiculação
de publicidade institucional.
Publique-se com urgência.
Brasília, 27 de julho de 2018.
Ministro LUIZ FUX
Relator
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