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JUSTIÇA ELEITORAL 
 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT 

 
  
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (12630) Nº 0600823-89.2020.6.11.0039 / 039ª ZONA ELEITORAL DE CUIABÁ MT 
REPRESENTANTE: CUIABÁ PARA PESSOAS 23-CIDADANIA / 20-PSC / 19-PODE 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: AMIR SAUL AMIDEN - MT20927/O, ALEXANDRE CESAR LUCAS - MT5126,
GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - MT10042 
REPRESENTADO: EMANUEL PINHEIRO, JOSE ROBERTO STOPA, A MUDANÇA MERECE CONTINUAR 35-PMB /
36-PTC / 77-SOLIDARIEDADE / 43-PV / 10-REPUBLICANOS / 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB / 14-PTB / 11-PP / 65-PC
DO B 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Vistos.
Trata-se de Representação por conduta vedada a agente público com pedido de tutela de
urgência apresentada pela Coligação "Cuiabá para Pessoas" em desfavor de Emanuel Pinheiro,
José Roberto Stopa e Coligação "A Mudança Merece Continuar" por suposta ofensa ao art. 73,
VI, b), da Lei nº 9504/1997.
Aduz o autor que o Representado Emanuel Pinheiro está realizando propaganda institucional em
período vedado consistente em afixação de placas nas quais se mencionam obras atribuídas a
sua gestão.
Junta fotografias de tais artefatos instalados em diversos pontos da capital, requerendo a retirada
da propaganda institucional irregular denunciada, além da aplicação de multa e cassação do
registro dos agentes beneficiados.
Éo relatório. Decido.
O art. 73, VI, b), da Lei nº 9504/1997 dispõe:
“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:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;”
Tal comando normativo visa a evitar o desequilíbrio de forças no pleito em favor de candidato, e
ao atendimento ao princípio constitucional da impessoalidade insculpido no art. 37 da
Constituição da República de 1988.
O TSE tem firmado entendimento de que, ainda que se trate de placa já existente, sua afixação
ou manutenção dentro dos três meses anteriores ao pleito fere a legislação. Veja-se no seguinte

Num. 42066828 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA - 25/11/2020 19:06:59
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112519065940600000039897280
Número do documento: 20112519065940600000039897280



 

aresto:
“Eleições 2016. Agravo regimental. Recurso especial. Representação. Conduta vedada aos
agentes públicos em campanha. Art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97. Publicidade institucional. Afixação
de placa de obra pública no período vedado. Obra realizada em parceria entre o governo do
estado e a prefeitura municipal. Prévio conhecimento. Desprovimento. 1. A jurisprudência deste
Tribunal é uníssona no sentido de que é permitida a manutenção das placas de obras públicas,
desde que não seja possível identificar a administração do concorrente ao cargo eletivo. 2. O
Tribunal de origem reconheceu a prática de publicidade institucional em período vedado, nos
termos do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, em razão da veiculação de placas que, além do brasão
da prefeitura, constava a informação de que as obras eram realizadas em associação do
Município com o Estado. 3. Ainda que a publicidade institucional tenha sido objeto de uma
parceria entre dois entes da Federação e mesmo que fosse ela responsabilidade do Governo do
Estado, cabe à municipalidade diligenciar para que as placas não fossem mantidas, segundo as
características apuradas, a fim de se obedecer o comando proibitivo do art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97, em virtude do período eleitoral alusivo ao pleito municipal. 4. As condutas vedadas do
art. 73, VI, b, da Lei das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples
veiculação da publicidade institucional dentro do período vedado, independente do intuito
eleitoral. [...] (Ac de 5.12.2017 no AgR-AI 8542, rel. Min. Admar Gonzaga.)”
Denota-se dos documentos juntados pelo autor, ao menos em análise perfunctória, a existência
de placas com conteúdo publicitário que se amoldam à figura de propaganda institucional, já que
presentes símbolos públicos, menção a obras da prefeitura de Cuiabá e o slogan da
administração do Representado (“Trabalhando e Cuidando da Gente”).
Érevelador ainda da necessidade de coibição da prática ora denunciada a afixação, em parques
públicos, de placas com menção a obras da prefeitura de Cuiabá diversas do local em que
instaladas.
Tal propaganda, veiculada a poucos dias do pleito, é razão suficiente para atuação inibitória do
juízo, já que se revela atentatória à igualdade de forças.
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada e determino ao candidato Emanuel Pinheiro
que retire, no prazo de 24 horas, todas as placas com conteúdo de propaganda institucional nas
quais estejam presentes símbolos ou slogans que remetam a sua administração, sob pena de
multa de R$1.000,00 diários por publicação encontrada após esse prazo a qual será decuplicada
em caso de reiteração da conduta, ainda que por meio de afixação de instrumento ou local
diverso do que aqui se deliberou. Nos casos em que, pela sua natureza e forma de afixação, não
seja possível a remoção, deve ser providenciada sua cobertura.
Cite-se todos os Representados para, querendo, apresentarem defesa, juntar documentos e rol
de testemunhas, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Apresentada a defesa, ou transcorrido o prazo, conclusos.
Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpra-se.
 
 

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Juíza da 39ª Zona Eleitoral
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