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Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Procedimento Comum - Prestação de Serviços / Direito Civil   
  
Autor: MEGA BRASIL GRAFICA E PUBLICIDADE LTDA 
Representante Legal: MANOEL ESPEDITO GUIMARÃES 
Réu: MARCELO BEZERRA CRIVELLA 
Réu: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/PRB 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Renata Gomes Casanova de Oliveira e Castro 

 
Em 22/10/2018 

 
 
 

Decisão               
 
Trata-se de demanda ajuizada por MEGA BRASIL GRÁFICA E PUBLICIDADE LTDA em face do 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MARCELO BEZERRA CRIVELLA e do PARTIDO 
REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, na qual pleiteia a condenação das rés ao pagamento, de 
forma solidária, de R$142.470,00, acrescido de juros e correção monetária.  
 
A parte autora alega que forneceu material para a campanha do 1º réu a governador do estado do 
Rio de Janeiro no ano de 2014. Aduz que, apesar de ter entregue o material, o atual prefeito 
inadimpliu o contrato, deixando de pagar o montante de R$142.470,00 pelos produtos fornecidos. 
Argumenta que o art. 17 da lei 9.504/97 demonstra a responsabilidade solidária entre o partido e o 
candidato. 
 
 Com a inicial vieram as fls. 8/31. 
 
Deferido o parcelamento das custas em três prestações semanais consecutivas às fls.35/36. 
 
Manifestação da parte autora, à fl. 63, requerendo a decretação da revelia dos réus e a presunção 
de que os fatos alegados na inicial sejam considerados presumidamente verdadeiros. 
 
É o relatório. Decido.  
 
A hipótese dos autos enseja julgamento antecipado, nos termos do art. 355, incisos II, do CPC/15, 
sendo certo que não há necessidade de produção de novas provas para o deslinde da lide e, 
ainda, em razão da revelia que ora decreto.  
 
A jurisprudência é assente em reconhecer que "a presunção de veracidade dos fatos não 
contestados é relativa, cedendo passo frente a outras circunstâncias constantes dos autos, tendo 
em vista que o julgador se encontra adstrito ao princípio do livre convencimento motivado". 
(STJ-3ªT., REsp 1.260.490, Min. Nancy Andrighi, j. 7.2.12, DJ 2.8.12). 
 
O presente feito cuida de ação de cobrança de valores, ou seja, trata-se de direito disponível de 
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conteúdo meramente patrimonial. Nesse contexto, os fatos narrados na inicial, sem qualquer 
manifestação em sentido contrário por parte dos réus, devem ser considerados verdadeiros, em 
consonância com o art. 344, caput, CPC. 
 
Ademais, a documentação acostada à inicial corrobora as alegações deduzidas na exordial. 
 
Os documentos de fls. 18/25 demonstram que a autora forneceu em setembro e outubro de 2014, 
para a pessoa jurídica "Eleicao 2014 Marcelo Bezerra Crivella Governador", o correspondente a 
R$142.470,00 em materiais para as eleições de Marcelo Bezerra Crivella a governador do estado 
do Rio de Janeiro, os quais foram recebidos por prepostos da sociedade. 
 
Os réus não trouxeram aos autos elementos mínimos que se opusessem à pretensão autoral, 
deixando de, ao menos em tese, de alegar e provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 
do direito do autor, devendo ser reputados verdadeiros os fatos alegados na inicial, bem como os 
valores constantes nas notas fiscais. 
 
Nesse contexto, destaca-se que o disposto no art. 241 do Código Eleitoral: "Toda propaganda 
eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes 
solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos". 
 
Portanto, condeno os réus a pagarem, solidariamente, à parte autora o débito de R$ 142.470,00, 
acrescido de juros e correção monetária. 
 
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar, solidariamente, os réus 
ao pagamento em favor do autor da quantia de R$142.470,00, com juros e correção monetária a 
contar do vencimento de cada obrigação.  
 
Condeno os réus ao rateio do pagamento das despesas processuais e dos honorários 
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma dor art.85, §2º do CPC.  
 
Na forma do inciso I do artigo 229-A da Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral de Justiça, 
acrescentado pelo Provimento 2/2013, ficam as partes desde logo intimadas para dizer se têm 
algo mais a requerer.  
 
Transitada em julgado, remeta-se o feito à Central de Arquivamento para as providências devidas, 
com posterior baixa e arquivamento.   
 

Rio de Janeiro, 22/10/2018. 
 
 

Renata Gomes Casanova de Oliveira e Castro - Juiz em Exercício 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Renata Gomes Casanova de Oliveira e Castro 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4T24.T386.VT42.3A52 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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