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JUSTIÇA ELEITORAL
 062ª ZONA ELEITORAL DE BOQUEIRÃO PB 

 
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) Nº 0600319-03.2020.6.15.0062 / 062ª ZONA
ELEITORAL DE BOQUEIRÃO PB
AUTOR: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
Advogado do(a) AUTOR: EFIGENIO CANDIDO JUNIOR - PB21473
Advogado do(a) AUTOR: EFIGENIO CANDIDO JUNIOR - PB21473
REU: JOAO BATISTA TRUTA
 
 
 

 

SENTENÇA
 
 

Vistos, etc....

 

Trata-se de REPRESENTAÇÃO protocolada pelo   DIRETÓRIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL, através de sua presidente a Sra.
LUZINECTT TEIXEIRA LOPES  contra o Sr. JOÃO BATISTA TRUTA, prefeito constitucional da cidade de Barra
de São Miguel, e candidato a reeleição, partes qualificadas nos autos.

De acordo com a inicial, “aos 13 dias do mês de setembro a coligação Cidadania/PTB em Barra de São Miguel na
Paraíba, liderado pelo prefeito constitucional postulante a reeleição João Batista Truta realizou convenção
eleitoral para oficializar sua candidatura. O ato partidário foi promovido e amplamente divulgado no decorrer
do dia não apenas na cidade mencionada mais também em cidades circunvizinhas apresentação de atração
denominada ”CAMINHÃO DD MOTOS" trata-se de um caminhão equipado com ”PAREDÃO DE SOM" já
reconhecido por sua estrutura e potência sonora, tal caminhão foi contratado pela coligação e o que se segue
como realização de festa em praça publica sem qualquer cuidado sanitário o que por si possa fundamentar
questionamento, uma atração contratada para tal feito oque configura crime eleitoral”.

Juntou documentos.

Citada, a parte representada juntou defesa, onde alega que “a convenção partidária da COLIGAÇÃO
(TRABALHANDO COM FORÇA), dos PARTIDOS CIDADANIA, e PTB, de fato, foi realizada em 13 de Setembro
de 2020. Ocorre que, não foi veiculada nenhuma mensagem de divulgação, ou termologias a respeito de
convites, fazendo alusão que na convenção teria “festa com paredão de som” como foi denominada pela parte
requerente. Sendo um inequívoco erro de interpretação, pois, fotografias do PAREDÃO DE SOM foram
encaminhadas em grupos de whatsapps, informando a chegada deste à cidade, pela própria população, não
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tendo sido encaminhado convite pelo Candidato Representado, tampouco, pelos partidos coligados, enfatizando
que o paredão de som seria utilizado durante a Convenção Partidária. Com isso, inexistiu a utilização de
equipamento de som para fazer convite à população pelo Representado para participar da Convenção
Partidária”.

Parecer ministerial

DECIDO:

A presente representação tem por finalidade apurar eventual irregularidade em ato realizado no dia 13 de setembro
passado, quando da realização da convenção partidária para oficializar a candidatura do representado para o cargo de
Prefeito.

Disciplina o art. 36, § 1º da Lei 9.504:

Art. 36.  A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.

§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena
anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação
de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.

Com a situação de pandemia, o data  prevista no caput do art. 36 passou para o dia 27 de setembro.

Assim, qualquer ato de propaganda eleitoral só poderia ser realizado a partir do dia 27 de setembro do corrente ano,
sob pena de ser considerado propaganda antecipada, salvo as exceções do art. 36-A da Lei 9.504..

No caso dos autos, pela farta documentação acostada junto com a inicial, é possível verificar que o representado
extrapolou os limites da legislação eleitoral, realizando uma verdadeira carreata pelas ruas de Barra de Miguel – PB,
inclusive com a utilização de um carro “paredão de som”.

Em que pese a negativa do representado, o vídeo acostado no evento id. 11139420 é bem claro com relação a
utilização do veículo durante a carreata. Ainda é possível verificar a utilização do mesmo em praça pública, com o som
ligado, realizando uma verdadeira festa no centro da cidade (id. 11138489).

No caso, os fatos demonstrados nos autos não se encontram acobertados por nenhuma das situações previstas no art.
36-A da Lei da Eleições. Pelas imagens é possível verificar a participação ativa do representado abraçando e
cumprimento as pessoas, em um gesto claro de pedido de votos, colocando seu nome em evidência e promovendo a
sua candidatura.

Da forma como tudo aconteceu, percebe-se que houve uma ação arquitetada para realizar um grande evento de
divulgação da candidatura, não apenas de forma intrapartidária, mas com um alcance bem amplo e geral, com a
utilização de meios vedados pela legislação eleitoral, inclusive com a realização de gastos financeiros.

É verdade que o art. 36-A da Lei 9.504 ampliou as ações do candidato voltadas para a divulgação do seu nome e
menção à pretensa candidatura, inclusive com a exaltação de suas qualidades pessoais.

No entanto, pelos vídeos apresentados pela parte representante, o candidato representado agiu como verdadeiro
candidato em meio a um evento de propaganda eleitoral, com o contato direito com eleitores, usando uma grande
estrutura de carreata e som para a promoção de seu nome.
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Situações como a apontada na inicial e comprovada pelas provas constituídas caracterizam propaganda antecipada,
sendo a conduta vedada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA ATÉ O LOCAL DE REALIZAÇÃO DA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO DOS PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO
E VICE-PREFEITO. ATO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES
EXCEPCIONADAS PELO ART. 36-A DA LEI N.º 9.504/1997. PROPAGANDA
INTRAPARTIDÁRIA DESVIRTUADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A realização de passeata e carreata, com a participação de pré-candidato a prefeito,
até o local em que se dará convenção partidária é ato que não se enquadra em
qualquer das hipóteses excepcionadas pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

2. Constatada a realização de carreata, com participação de pré-candidatos, em
momento anterior ao permitido pela legislação, configurando-se em propaganda
eleitoral antecipada, o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da
sentença zonal, é medida que se impõe.

3. Desprovimento do recurso. 

(TER-PB. 69-09.2016.615.0046. RE - RECURSO ELEITORAL n 6909 - mulungu/PB
ACÓRDÃO n 259 de 10/07/2017 Relator(a) MÁRCIO MARANHÃO BRASILINO DA
SILVA).

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. PASSEATA E CARREATA
ATÉ O LOCAL. PARTICIPAÇÃO DOS PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-
PREFEITO. ATO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONADAS
PELO ART. 36-A DA LEI N.º 9.504/1997. PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA
DESVIRTUADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

01. A realização de passeata e carreata por parte de pré-candidatos a prefeito e vice-
prefeito até o local em que se dará convenção partidária é ato que não se enquadra em
qualquer das hipóteses excepcionadas pela legislação eleitoral.

02. As eximentes contidas no art. 36-A da Lei n.º 9.504/1997 não contemplam atos
materiais, como passeatas e carreatas, manifestações que extrapolam a simples
divulgação do pensamento.

03. Constatada a realização de passeata e carreata, com a ativa participação de pré-
candidatos, em momento anterior ao legalmente permitido, forçoso é reconhecer a
existência de propaganda eleitoral antecipada, razão pela qual não merece reforma a
sentença que condena os seus responsáveis ao pagamento de multa.

04. Recurso conhecido e não provido, em harmonia com a manifestação ministerial.

(TER-PB - 235-87.2016.615.0063 - RE - RECURSO ELEITORAL n 23587 - Sousa/PB -
ACÓRDÃO n 250 de 29/06/2017 - Relator(a) BRENO WANDERLEY CÉSAR
SEGUNDO).
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Uma vez reconhecida a irregularidade do ato, é de se aplicar a multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504:

§ 3o  A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior

 

No caso, considerando a dimensão do evento e  repercussão, a multa deve ser aplicada proporcionalmente ao benefício
alcançado pelo beneficiado.

Assim, vejo como suficiente e necessária multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).   

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a Representação, para fins de aplicar ao representado multa no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais).

P.R.I.

 

Boqueirão, 25 de outubro de 2020

Falkandre de Sousa Queiroz

    Juiz Eleitoral

 


