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EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO ELEITORAL DA 184ª ZONA ELEITORAL 

DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS/RJ. 

 

Processo nº 0600101-83.2020.6.19.0184 

 

   Trata-se de representação eleitoral por propaganda 

extemporânea, como pedido de liminar, apresentada pelo DIRETÓRIO 

MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB, 

em face do pré-candidato à reeleição ao cargo de Prefeito 

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA e EDITORA A NOTICIA LTDA (JORNAL O 

DIA). 

 

   Segundo consta na representação, o primeiro 

representado, atual prefeito do município, em desacordo com a 

legislação eleitoral, estaria utilizando servidores públicos 

municipais lotados na Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM) para 

construir matérias de primeira página que enaltecem a sua pessoa no 

diário oficial do município e, ainda, divulgando as mesmas matérias 

no site oficial da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e no Jornal 

O Dia, como se fossem meras propagandas institucionais, além de outros 

tantos veículos de comunicação pessoais e de seus vereadores e 

ocupantes de cargos comissionados. 

 

   Em sede liminar, requereu o representante que fosse 

determinado ao primeiro representado que retirasse do ar a 

matéria com o título “Rio das Ostras: Administração Pública de 

Rio das Ostras presta contas de dois anos de trabalho e 

conquistas”, constante na versão on line do Jornal Oficial do 

Município, e que retirasse do site oficial as publicações 

correspondentes à referida matéria, bem como que se abstenha de 

veicular o conteúdo de tal matéria ou propaganda institucional 
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em desacordo com o §1º do artigo 37 da CC/88 em qualquer outro 

meio de comunicação. Pleiteou, igualmente, que o segundo 

representado retirasse do ar em até 48 horas as matérias 

veiculadas com o mesmo título. No mérito, pugnou pelo julgamento 

procedente da representação, aplicando-se aos representados a 

multa prevista no Art. 83, § 4º da Resolução TSE 23.610/2019 c/c 

§4º, do Art. 73, da Lei nº. 9.504/97. 

 

   Decisão de deferimento parcial da liminar pleiteada, 

conforme ID 3123436. 

 

   Defesa do Representado Marcelinho (ID 3224150), 

acompanhada de documentos.  

    

   Defesa da Representada Editora Notícia Ltda (ID 

3259042), acompanhada de documentos.  

 

    Manifestação do Partido MDB (ID 3274271), acompanhada 

de documentos, alegando descumprimento da decisão liminar. 

 

  É o breve relatório. Segue o parecer de Mérito do 

Ministério Público. 

   Finda a instrução probatória, entende o Ministério 

Público Eleitoral deva ser julgada integralmente procedente a 

presente Representação, conforme será visto a seguir. 

 

   A Lei n.º 9.504/97, por meio do inciso II, do art. 73, 

da Lei nº 9.504/97, veda ao agente público a utilização de 

materiais ou serviços custeados pela Administração Pública. 
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   Pois bem. Em análise do conteúdo das matérias 

jornalísticas em anexo, verifica-se claramente a intenção do Sr. 

Marcelino em enaltecer suas qualidades pessoais e as obras, 

programas e projetos por ele viabilizados com vistas à captação 

de simpatia do eleitorado nas eleições que se avizinha. 

 

   Logo, constata-se que o representado, com intuito de 

realizar propaganda eleitoral por meio da exposição exacerbada 

de suas ações enquanto atual Prefeito deste Município, incorreu 

inúmeras vezes na prática de publicidade institucional 

desvirtuada. 

 

   Como é cediço, a veiculação de matérias jornalísticas 

com enaltecimento de sua gestão, publicadas tanto no jornal 

oficial quanto em Jornal de ampla circulação e com o custeio dos 

cofres públicos, causa desequilíbrio na disputa eleitoral, 

constituindo conduta vedada, conforme previsão do art. 73, II da 

Lei 9.504/97, in verbis: 

 

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas 

Eleitorais 

 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, 

servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 

afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 

nos pleitos eleitorais: 

 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos 

Governos ou Casas Legislativas, que excedam as 

prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos 

órgãos que integram; 

 

   No que tange a publicação de publicidade institucional 

desvirtuada, o art. 74, da Lei n. 9.504/97, descreve como abuso 

de poder político a veiculação de publicidade dos atos, 
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programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos que 

vá além da informação, educação e orientação social e contenham 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 

(art. 37, § 1º, da CF), conduta que se apresenta grave e 

perturbadora da normalidade e legitimidade das eleições. 

 

   Compulsando os autos, mais especificamente os 

exemplares do Jornal Oficial e do Jornal o Dia com as matérias: 

“Administração Pública presta contas de 02 anos de muito trabalho 

e grandes conquistas”. Restou claro, portanto, a intenção do 

Representando de se promover e enaltecer as realizações de seu 

governo, utilizando, inclusive, na capa do periódico, imagem 

contendo o slogan na cor predominante verde, sendo público e 

notório ser a referida cor sua identidade na campanha pretérita, 

bem como ser a cor de seu Partido – o Partido Verde. 

 

Frise-se que, em prestação de contas anterior, os 

recursos gráficos na cor verde não foram utilizados, o que 

reforça o caráter eleitoral da presente. 

 

   Como se não bastasse a intenção de promoção pessoal de 

seu governo e de sua administração com a clara finalidade de 

angariar votos para as eleições próximas, o Representado faz 

menção indireta à Administração anterior e diretamente exata os 

feitos da sua gestão, nominalmente, e de equipes de governo, 

criticando situação de negligência anterior. Mais uma vez, 

buscando enaltecer sua administração. 

 

   Neste sentido, é a melhor Doutrina, veja-se: 

 

“Agora, no art. 74, a Lei Eleitoral volta-se para o 

conteúdo da publicidade, lembrando que ela deve 
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obedecer ao que dispõe o art. 37, §1º, da CF/88, ou 

seja, ter caráter educativo, informativo e de 

orientação social. Qualquer que seja o momento de sua 

realização, a publicidade institucional deve pautar-

se pela observância do princípio da impessoalidade, 

daí que vedada, por meio dela, a promoção pessoal do 

agente público ou de quem quer que seja.”1 

 

   Como se vê, é flagrante a publicidade institucional 

desvirtuada, violando o art. 74, da Lei nº 9.504/97, bem como o 

art. 37, §1º da Constituição Federal, em especial o Princípio da 

Impessoalidade. 

 

   Restou comprovado, portanto, o abuso do poder político 

por parte do Representado, ao utilizar a máquina administrativa 

para a realização de matérias jornalísticas contendo, única e 

exclusivamente, a finalidade de promoção pessoal. 

 

   Ante todo o exposto, opina o Ministério Público que a 

presente representação seja julgada PROCEDENTE, a fim de que o 

representados sejam condenados ao pagamento de multa, nos 

ditames do § 4ºdo art. 73 da Lei 9.504/97. 

    

Rio das Ostras, 02 de setembro de 2020. 

 

Tatiana Carvalho De Oliveira Cavalcanti 

Promotora Eleitoral 

Mat. 8054 

 
1 CASTRO, Edson de Resende. Curso de Direito Eleitoral. 8ª Edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2016, página 364, 

destacamos. 


