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JUSTIÇA ELEITORAL 
 006ª ZONA ELEITORAL DE CÁCERES MT 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600446-23.2020.6.11.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE CÁCERES MT 
REPRESENTANTE: ELVIS JEAN DOS PASSOS 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAQUEL MENDES DOS SANTOS - MT13063/O, MAIKON CARLOS DE
OLIVEIRA - MT13164/B, MURILO OLIVEIRA SOUZA - MT14689/B 
REPRESENTADO: PAULO DONIZETE DA COSTA, ANELISE DOLORES DE ASSIS CINTRA 
  
  
  
 
 
 
 

 

Vistos, etc.
 
Cuida-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL C/C PEDIDO LIMINAR promovida por 
COLIGAÇÃO DE MÃOS DADAS COM VOCÊ, representado por Elvis Jean dos Passos, em
desfavor de PAULO DONIZETE DA COSTA, candidato a Prefeito e ANELISE DOLORES DE
ASSIS CINTRA, candidata a Vice-Prefeita, qualificados nos autos, alegando em suma, o que
segue.
 
Aduz que o Requerente que:
 

(...) Trata-se a presente de representação por propaganda eleitoral irregular,
tendo em vista a utilização de símbolos empregados pela atual gestão no
programa eleitoral dos pretensos candidatos a Prefeito Sr. Paulo Donizete
da Costa e Vice prefeita Sra. Anelise Dolores de Assis Cintra, exibido
durante o horário eleitoral gratuito veiculado na televisão no dia 26 de
outubro de 2020, conforme vídeo anexo.
Cumpre esclarecer que os Representados também veicularam no seu
“perfil” na rede social “instagram” o mesmo vídeo, indicando inclusive o dia
no qual a propaganda fora veiculada, conforme “print” anexo.
Como pode ser notado pelo vídeo anexo, bem como os “prints” que
acompanham essa exordial, é possível visualizar a veiculação em
propaganda eleitoral dos Representados de símbolos utilizados pela atual
gestão e divulgado por órgãos da Administração Pública Municipal de
Cáceres/MT, indo em desacordo com o princípio constitucional da
impessoalidade e dispositivos infraconstitucionais (art. 40 da Lei 9.504/97)
(...).
 

Pelo exposto, requereu a concessão de liminar com o fito de determinar a imediata suspensão da
conduta vedada em seus programas eleitorais a serem veiculados na televisão, bem como retire,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a propaganda eleitoral irregular veiculada em seu perfil na
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a.

rede social Instagram (endereço eletrônico: www.instagram.com/p/CG019KmlqoH/), e se
abstenha da prática reiterada, bem com no mérito pugnou pela procedência da ação.
 
Com o pedido constante no id. 24374863, vieram os anexos ids. 24374866, 24374867, 24374868,
24374869, 24374871, 24374872, 24374875 e 24374877.
 
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo deferimento
do pedido de liminar (id. 24772784).
 
Éo relatório. Fundamento e decido.
 
Primeiramente, dispõe o art. 37, § 1º, da Constituição Federal e art. 40, da Lei n. 9.504/90 que:
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
 
Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens,
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa
pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com
detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a
vinte mil UFIR.
 

No caso em comento, com relação documentos encartados aos autos, verifico que o material
publicitário eleitoral se utilizou de símbolos do órgão público municipal, o que, a priori, está em
desacordo com o dispositivo constitucional e passível de repreensão.
 
Deste modo, denota-se verossimilhança nas alegações expendidas pelo Representante (fumus
boni iuris), e com vistas a evitar desequilibro entre os candidatos do certame que se aproxima e o
acolhimento do pleito reside no fundado receio de que a demora possa gerar prejuízos, bem
como a sua divulgação através da via eletrônica, a qual possibilita amplo compartilhamento para
diversos destinatários, (periculum in mora).
 
Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no disposto no art.
10, caput, art. 22, inciso X e art. 29, caput e § 5º, todos Resolução TSE n. 23.610/19, bem como
nos requisitos da tutela de urgência previsto no art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in
mora), DEFIRO a medida liminar pleiteada com o fim de DETERMINAR aos representados
que,
 

REMOVAM, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o vídeo em questão veiculado na rede
social Instagram, no seguinte endereço eletrônico: www.instagram.com/p/CG019KmlqoH,
bem como ADOTEM PROVIDÊNCIAS para a suspensão de condutas vedadas; sob pena
de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como demais consequências
legais.
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Citem-se e intimem-se os Representados na forma da normatização eleitoral processual vigente.
 
Sirva a presente decisão como mandado.
 
Ciência ao Representante e Ministério Público Eleitoral.
 
Expeça-se o necessário.
 
Cumpra-se com urgência.
 
Cáceres-MT, 29 de outubro de 2020.
 
 

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa
Juíza Eleitoral
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