
DF recorre da decisão que suspendeu agências 
Cari Rodrigues 
 
O Governo do Distrito Federal vai recorrer da decisão do juiz da 6ª. Vara da Fazenda 
Pública, Esdras Neves Almeida, que determinou, por liminar, a suspensão dos contratos 
de serviços de publicidade com as agências Bates, RC Comunicação e SMP&B. 
Segundo o porta-voz do GDF, Paulo Fona, a licitação da conta de publicidade do 
governo do Distrito Federal está dentro da Lei 8.666. Além disso, a Procuradoria Geral 
do GDF argumentará que existe decisão judicial dando direito ao governo de centralizar 
a publicidade na Secretaria de Estado de Comunicação Social. "Também nos pareceu 
estranho que, até a decisão final do processo, as campanhas devam ter autorização do 
juiz da 6ª Vara e prévia manifestação do Ministério Público. Isso parece censura 
prévia", disse o porta-voz. Fona também esclareceu que o gasto com publicidade está 
previsto no orçamento deste ano -R$ 50 milhões que foram reduzidos a R$ 46 milhões 
devido as cortes de despesas, mas que podem ser complementados com autorização.  
 
Os contratos de publicidade foram suspenso na última sexta-feira, dia 1º de agosto. 
Neves de Almeida alegou que a Lei 1.068/96 determina que cada órgão da 
administração pública seja responsável por seus próprios serviços de publicidade e o 
GDF estaria desobedendo a legislação ao centralizar na Secretaria de Comunicação 
Social toda a publicidade das secretarias de governo. A Bates, SMP&B e RC 
Comunicação ainda não foram notificadas oficialmente sobre a decisão da Justiça.  
 
 
Leia também:  
 
Juiz suspende contrato do Governo do DF com agências  
Fernanda Bottoni 
 
O juiz da 6ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, Esdras Neves Almeida, 
determinou, por liminar, a suspensão do contrato de prestação de serviços de 
publicidade entre a Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito Federal e a 
Bates, a RC Comunicação e a SMP&B. Segundo o Consultor Jurídico, o Ministério 
Público, que foi o autor da ação, argumenta que a Lei 1.068/96 incumbe a cada órgão da 
Administração Pública a responsabilidade por seus próprios serviços de publicidade e 
propaganda e que, ainda assim, o Distrito Federal concentrou em uma de suas 
secretarias a atividade administrativa sobre publicidade e propaganda de toda a estrutura 
administrativa. O juiz que concedeu a liminar afirmou que é irregular a centralização em 
apenas um órgão de toda a política e execução de publicidade no âmbito do Distrito 
Federal. Ele ainda verificou que o contrato prevê um valor superior ao que antes era 
destinado à publicidade, totalizando R$ 50 milhões, para vigorar por sete meses.  
 
Ainda segundo o site, enquanto não houver decisão final no processo, não poderão ser 
executados serviços nem feitos pagamentos ou qualquer outra contraprestação entre as 
partes sem a autorização do Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública, com prévia 
manifestação do Ministério Público. Por enquanto as agências não comentam o assunto.  
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