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JUSTIÇA ELEITORAL 
 189ª ZONA ELEITORAL DE ITANHAÉM SP 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600112-05.2020.6.26.0189 / 189ª ZONA ELEITORAL DE ITANHAÉM SP 
REPRESENTANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: JULIO ARTHUR FONTES NETO - SP260886 
REPRESENTADO: MARCIO MELO GOMES 
Advogados do(a) REPRESENTADO: NATALIA RODRIGUES RUBINELLI - SP351265, CAROLINA VIDAL FEIJO -
SP355299, PEDRO HENRIQUE GOMES CALLADO MORAES - SP350864, RAFAEL CEZAR DOS SANTOS -
SP342475, LEANDRO PETRIN - SP259441, CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES - SP242953 
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Trata-se de Representação Eleitoral formulada pelo Partido da Social Democracia Brasileira -
Mongaguá-SP em face de Márcio Melo Gomes. Afirma-se, em síntese, que o representado é
prefeito do Município de Mongaguá e pré-candidato à reeleição, e que vem se aproveitando da
divulgação de obras públicas para realização de propaganda antecipada em redes sociais.
Segundo a representação, a propaganda antecipada ficaria caracterizada pela utilização de
logotipo estilizado com as palavras "Prefeito Márcio - Pra Mongaguá Avançar" e pela menção
indireta ao número da legenda de seu partido político.
 
Foi proferida, liminarmente, ordem para retirada do conteúdo reputado como propaganda
antecipada.
 
Em sua defesa (ID 2447265), o representado levanta preliminares de cumulação de pedidos de
ritos incompatíveis e de inépcia por falta da indicação da URL da postagem indigitada. No mérito,
aduz que inexiste publicidade institucional nas postagens impugnada, e que não há ilicitude à
míngua de pedido explícito de voto.
 
Seguiram-se informações sobre descumprimento da liminar (ID 2455073) e cominação de multa
diária (ID 2468915).
 
O Ministério Público endossou a tese defensiva (ID 2550262).
 
Éo relatório.
DECIDO.
 
Mostra-se tempestiva a defesa apresentada, conforme certidão de ID 2461707.
 
As preliminares não comportam acolhimento.
 
Houve suficiente indicação da URL da postagens impugnadas na petição inicial, a possibilitar o
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eficaz exercício do direito de defesa e, como informa o próprio representado, o cumprimento da
liminar. Não se cogita da decretação de nulidade na ausência de prejuízo.
 
Apesar da menção a abuso do poder político e do exercício de função, cargo ou emprego público,
a representação trata de possíveis irregularidades na propaganda eleitoral, configuradas por sua
veiculação antecipada.
 
Dito isso, não há que se reconhecer a inépcia da inicial.
 
No mérito, a representação é PROCEDENTE.
 
Como ressaltado na decisão que deferiu a medida liminar pleiteada (ID 2362364), e, em reforço,
na decisão que cominou multa periódica (ID 2468915), os prints de tela que instruíram a
representação indicam a divulgação de obras públicas na rede social do representado, veiculada
em conjunto com seu prenome e cargo eletivo por ele ocupado, com estilização de aspecto
propagandístico. Claro, assim, o conteúdo eleitoral da propaganda.
 
Evidenciou-se que, em propaganda institucional - aqui entendida como aquela destinada a
informar os feitos da Administração, ainda que não haja notícia do concurso de verbas públicas
para sua consecução -  atrelou obra pública a sua imagem, logotipo e cargo, o que confere nítida
vantagem ao representado, desequilibrando a corrida eleitoral, a despeito de não conter pedido
expresso de voto.
 
Não há dúvidas de que o caso sob análise se amolda aos contornos estabelecidos pelo. E.
Tribunal Superior Eleitoral para caracterização da propaganda antecipada:
 
 
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM
AGRAVO. ELEIÇÕES 2018.  PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou
seguimento a agravo nos próprios autos interposto para impugnar decisão de inadmissão de
recurso especial eleitoral.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto
é, relacionado com a disputa.3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar
três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada
ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou  (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos. (...)
(...) (Agravo de Instrumento nº 060009124, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020 - destaquei)
 
Por oportuno, reforço que não se está a vedar o representado de divulgar obras públicas em sua
página pessoal, mas tão somente de utilizá-las como forma de tomar indevida dianteira no páreo,
atrelando os feitos da Municipalidade a seu nome, cargo e logomarca.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a representação, por infringência ao art. 36, caput, Lei nº.
9.504/1997, na redação dada pela Lei nº. 13.165/2015, e, confirmando a medida liminar,
D E T E R M I N O  a  e x c l u s ã o  d a  p o s t a g e m  c o n t i d a  n a
URL https://www.facebook.com/profile.php?id=100039188529181.
Sopesando o volume de postagens, a distância que ainda se guarda do pleito, a interferir na
repercussão do fato, mas que não há nos autos informações a respeito da condição econômica
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do requerido, CONDENO o representado MARCIO MELO GOMES ao ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00, o que faço com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº. 9.504/1997, com
redação dada pela Lei nº. 12.034/2009.
P. I. C.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.
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