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RESOLUÇÃO Nº 002/2022 

 

Dispõe sobre as regras de propaganda para consulta direta aos Procuradores do Estado da Bahia, 
com vistas à formação da lista tríplice de candidatos ao cargo de Procurador Geral do Estado  
 
CONSIDERANDO a publicação da Resolução nº 001/2022 – APEB; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de garantia do equilíbrio na disputa, com coibição de abusos 
de qualquer natureza; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de apuração das condutas irregulares, a fim de garantir a 
normalidade do pleito;  
 
A Diretoria da Associação dos Procuradores do Estado da Bahia - APEB, no uso de suas 
atribuições, resolve: 
 
DA PROPAGANDA ELEITORAL  
 
Art. 1º. A partir da publicação do edital previsto no art. 2º da Resolução nº 0001/2022, poderá o 
postulante proceder a atos próprios de campanha.  
 
Art. 2º. Os(as) postulantes poderão realizar visitas aos Procuradores, para divulgação de suas 
propostas, cuja responsabilidade pela confecção ficará a cargo do próprio postulante, sendo 
vedada a menção negativa a outros postulantes.  
 
Art. 3º. Fica permitido aos(às) postulantes a utilização de aplicações de Internet, particularmente 
daquelas que passaram a ser denominadas de redes sociais, com o propósito de levar ao 
conhecimento dos(as) Procuradores(as) votantes o pleito de integrar a lista tríplice que será 
encaminhada ao Governador do Estado da Bahia, podendo o(a) concorrente enviar mensagens de 
texto/e-mail ou por intermédio de outras plataformas, como, por exemplo, o WhatsApp, 
inclusive com fotografias e vídeos, desde que exclusivamente dirigidas ao público votante.  
 
§ 1º. A Associação dos Procuradores do Estado da Bahia - APEB não fornecerá aos postulantes 
listas de e-mails, telefones e endereços dos(as) Procuradores(as) do Estado da Bahia que são seus 
associados. 
 
§ 2º. A Associação dos Procuradores do Estado da Bahia – APEB divulgará em seu site 
(www.apeb.org.br), sem prejuízo de outros meios disponíveis, a lista dos postulantes, suas 
fotografias, breve informe curricular e síntese das propostas, garantindo-se, sempre, a igualdade 
entre todos os postulantes.  
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Art. 4º. Fica vedado aos(às) postulantes: 
 
I - A propaganda através de quaisquer meios públicos de imprensa e meios de comunicação de 
massa, tais como televisão, rádio, outdoor, uso de espaços em jornais ou revistas; 
 
II - A utilização, direta ou indireta, pessoal ou por interposta pessoa, da estrutura de órgãos 
públicos, incluindo a Procuradoria Geral do Estado, seus cadastros, espaço na mídia, serviços e 
pessoal de apoio, funcionários ou não;  
 
III - A divulgação de apoios que não sejam da classe votante;  
 
IV - A confecção, a utilização, a distribuição e o uso, por postulante e/ou seu apoiador, ou com a 
sua autorização, de qualquer espécie de brinde, tais como camisetas, bonés, bottons e 
assemelhados;  
 
V - A realização de panfletagem, entrega de folders, currículos e propostas de candidatos por 
terceiros, sendo autorizada a entrega dos mencionados materiais exclusivamente pelo próprio 
candidato;  
 
VI - A abordagem, de forma direta pelos(as) candidatos(as) ou por terceiros interpostos, aos(as) 
Procuradores(as), com a finalidade de fornecimento de equipamentos eletrônicos para simular, 
ensinar, induzir ou demonstrar o passo a passo do sistema de votação. A caracterização dessa 
conduta implicará em advertência, cuja reiteração resultará na cassação do registro de 
candidatura. 
 
VII - No dia da votação, qualquer espécie de propaganda eleitoral, inclusive nos locais onde se 
realizarão os trabalhos, ressalvada pela internet, cabendo à Associação dos Procuradores de 
Estado da Bahia – APEB a ampla divulgação dos nomes dos postulantes no site institucional, 
sem prejuízo de outros meios de comunicação.  
 
Art. 5º. O desatendimento das regras relativas a propaganda, dispostas na presente Resolução, 
acarretará advertência, suspensão ou cassação do registro de candidatura, a depender da 
gravidade, a critério da Comissão Eleitoral, sendo assegurado ao envolvido o exercício do 
contraditório e da ampla defesa, perante a Comissão Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, cuja decisão é irrecorrível. 
 
§1º. Qualquer denúncia e/ou reclamação referente ao descumprimento das normas desta 
Resolução, sendo vedado o anonimato, deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico  
comissaoeleitoral_listatriplice@apeb.org.br. 
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Art. 6º. Nos casos omissos, aplicam-se, no que couber, as regras do Código Eleitoral, Lei 
9.504/97, e os princípios do Estado Democrático de Direito.  
 
Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
 

Publique-se e cumpra-se. 
 

Salvador, 27 de outubro de 2022. 

 
Cinthya Viana Fingergut 

Presidente 
 

 

 


