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JUSTIÇA ELEITORAL 
 067ª ZONA ELEITORAL DE CAPELINHA MG 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600492-66.2020.6.13.0067 / 067ª ZONA ELEITORAL DE
CAPELINHA MG 
REPRESENTANTE: CLAUDIO ROBERTO GOMES 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAFAELA GODINHO DA SILVA - MG166497-A,
FERNANDA DI PIETRO CARVALHO - MG124179-A, RODRIGO BEBIANO PIMENTA -
MG102635, MARIA BEATRIS BARBOSA COSTA - MG196761 
REPRESENTADO: JOÃO PAULO BATISTA DE SOUZA 
  
  

Trata-se de representação por PROPAGANDA IRREGULAR, proposta por CLÁUDIO ROBERTO GOMES em face de 

JOÃO PAULO BATISTA DE SOUZA, ambos qualificados nos autos.

Na peça exordial o requerente afirma, em síntese, que é candidato ao cargo de Prefeito do Município de Angelândia/MG

nas eleições de 2020; que o representado é o atual e também será candidato a Prefeito; que o representado veiculou

propaganda institucional de forma ilícita.

Nesse sentido pleiteia-se a condenação do representado por propaganda irregular e aplicação das sanções previstas na

Lei n.º 9.504/97 e, liminarmente, a retirada da propaganda irregular.

Com a inicial vieram documentos.

É breve relato. Decido.
Recebo a presente representação, pois presentes todas as suas condicionantes e todos os pressupostos processuais.

À luz do disposto nos arts. 300 e seguintes do CPC, também aplicáveis ao “processo eleitoral”, para a concessão de

uma “tutela provisória de urgência” é imprescindível o preenchimento dos seguintes requisitos ou pressupostos: a)

elementos que evidenciam a probabilidade do direito para o qual se busca tutela jurisdicional; b) perigo de dano ou c)

risco ao resultado útil do processo.

A “irreversibilidade dos efeitos da decisão” (art. 300, §3º do CPC) é um requisito superável, considerando a

especificidade da demanda eleitoral.

Pois bem. A Lei n.º 9.504/97 e a Resolução n.º 23.610/TSE/2019 dispõem regras que regulamentam o processo

eleitoral, dentre elas a realização de “propaganda política”.

A “publicidade institucional” é uma das espécies de “propaganda política”. Por meio da “publicidade institucional” busca-

se, na esteira do “Princípio da publicidade” (art. 37, “caput” da CF/88), informar o cidadão acerca das ações

concretizadas pela Administração Pública.

A Lei n.º 9.504/97, em seu art. 73, VI, “b” e a Resolução do TSE n.º 23.610/2019, em seu art. 83, VI, “b”, visando a

evitarem o denominado “uso da máquina pública” como forma de beneficiar agente público em campanha eleitoral, veda

a veiculação de “publicidade institucional” nos 03 (três) meses que antecedem as eleições, salvos os casos de “grave e

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”.

Compulsando os autos, em sede sumarizada de cognição, verifico que o “link” fornecido na peça exordial é, de fato, da

Prefeitura de Angelândia/MG. Neste link encontram-se, inclusive, o brasão do Município e os contatos da Prefeitura. Há,

também, uma série de divulgações dos feitos da Prefeitura, inclusive referentes aos 03 (três) últimos meses que

antecedem o pleito que acontecerá, excepcionalmente (mudanças promovidas pela EC n.º 107/2020), no dia 15 (quinze)

de novembro do corrente ano.

Assim, ao menos em princípio, verifico a existência de elementos que tornam evidente a realização de “propaganda

irregular” e o direito do representante de que seja excluída do site de Angelândia/MG.

Ainda, o representado é o atual Prefeito de Angelândia/MG e disputará a reeleição no pleito que nos avizinha.

DECISÃO
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Por fim, entendo que a retirada da propaganda, em princípio, irregular é medida de natureza urgente, considerando que

sua manutenção no tempo acarretará um desequilíbrio (talvez irremediável), vedado por lei, no presente processo

eleitoral.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO VEICULADO NA REPRESENTAÇÃO PARA DETERMINAR QUE A PARTE
REPRESENTADA PROMOVA A IMEDIATA RETIRADA DA PUBLICAÇÃO A QUE SE REFERE A F. 09 DA PEÇA
INICIAL, SOB PENA DE INCORRER EM MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SEM
PREJUÍZO DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 330 DO CP.
Cite-se a parte requerida para apresentar defesa no prazo de 02 (dois) dias, sob pena da declaração de sua “
revelia”, nos termos do art. 344 do CPC c/c art. 18 da Resolução n. 23.608/2019).
Considerando o atual momento por que passa o país e diante da urgência da medida, se possível proceda-se à
citação/intimação da parte requerida por mensagem instantânea ("WhatsApp" ou "Telegram"), ou endereço
eletrônico (e-mail), ou telefone e, por fim, por Aviso de Recebimento, conforme eventuais informações
prestadas pelo requerente e conforme os dados constantes nos bancos de dados da Justiça Eleitoral.
Após, com ou sem apresentação da defesa, dê-se vista ao MPE para que se manifeste no prazo máximo de 02
(dois) dias.
Em seguida, venham os autos imediatamente conclusos para sentença.
Esta decisão, assinada eletronicamente, tem força de mandado judicial.
Intimem-se, COM URGÊNCIA.
Capelinha, data registrada no sistema.

 
 

RAFAEL ARRIEIRO CONTINENTINO
Juiz Eleitoral
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