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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

JUÍZO DA 28ª ZONA ELEITORAL – PATOS-PB

 
 

REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600490-62.2020.6.15.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB
ASSUNTO: [Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som]
REPRESENTANTE: #-PRA DEVOLVER PATOS AO SEU POVO 22-PL / 25-DEM / 51-PATRIOTA / 77-
SOLIDARIEDADE
Advogado do(a) REPRESENTANTE: WALDEY LEITE LEANDRO - PB13958
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO PATOS COMPETENTE ,  NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO e
PROFESSOR JABOC
 
 

Vistos, etc.
 

Trata-se de pedido Representação c/c Antecipação de Tutela de um
lado como representante a COLIGAÇÃO PRA DEVOLVER PATOS AO SEU
POVO, formada pelos paridos PATRIOTA, DEM, SOLIDARIEDADE e PL, na
pessoa de seu representante legal, O Sr. KAIO ALVES COELHO, e do outro,
figurando como representado A COLIGAÇÃO PATOS COMPETENTE,
integrada pelos Partidos: Republicanos, Cidadania, PROS, Rede, PSD,
Progressistas, PSC e PSL, por seu representante legal o Sr. ANDRÉ
VINÍCIUS GUEDES XAVIER; o Sr. NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA
FILHO e PROFESSOR JABOC, sendo a pretensão:

 
Proibição de utilização de Carro de Som como forma de divulgação

da chapa Nabor Wandeley e Professor Jacob.
 
Assevera a coligação representante que o Carro de Som circula pelos

Bairros de Patos acompanhando o Candidato Nabor Wanderley, na busca e
angariar simpatizantes.

 
Ainda noticia a representante que a utilização de carro de som

desequilibra o pleito eleitoral.
 
Ao final, pede a regular tramitação, a concessão de liminar para

determinar a apreensão do veículo e a proibição aos representados de utilizar
tal meio de divulgação, e ao fim o julgamento procedente.

 
Juntou documentos.
 
Ao modo simplório. É o relatório. Passo a análise e decido.
 
Compete ao juiz eleitoral coibir ou fazer cessar imediatamente,

propaganda ou fatos ligados a esta, de cunho eleitoral, mas quando
demonstrado em desacordo com a legislação que disciplina o processo
eleitoral.
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Sabido que a propaganda política (gênero), qualquer que seja a
modalidade (espécie), rege-se pelos princípios da legalidade (lei federal
reguladora), da liberdade (será lícita toda aquela, por qualquer forma, que
não for proibida por lei comum ou criminal), da responsabilidade (partidos
políticos e coligações solidários aos candidatos e adeptos), igualitário 
(igualdade de oportunidades), da disponibilidade (disposição livre da
propaganda lícita) e do controle judicial da propaganda.
 

Quanto ao pedido liminar requerido na representação, parto do
princípio evidenciando que a tutela de urgência encontra-se amparo no art.
300, do NCPC, como se vê:

 
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir
os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.”

 
Do contexto legal, tem-se que são necessários para ensejar o

deferimento de liminar três requisitos basilares, quais sejam:
 
1 - probabilidade do direito;
 
2 - perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e
3 - a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
 
Nessa digressão, e vendo a narrativa factual, em análise de cognição

sumária, temos que se amolda nas probabilidades emergenciais a exigir o
deferimento do pedido liminar almejado.

 
Com efeito, os fatos alegados ressoam em proibição, já que os

“Carros de Som” só podem ser utilizados em carreatas, caminhadas e
passeatas ou durante reuniões e comícios, entretanto, essas atividades
políticas restaram proibida por meio da Portaria editada por este Juízo, cujo
tema de um âmbito geral, foi confirmado pelo Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral no Acórdão Proferido no Mandado de Segurança nº 0600288-
72.2020.6.15.000.

 
 
Sobre o tema, carro de som, diz o Art. 15, em seu § 3º, Resolução 

TSE n. 23.610/2019.
 

“§ 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda
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eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou
durante reuniões e comícios, e desde que observado o limite de 80dB
(oitenta decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7m (sete metros)
de distância do veículo (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 11).”

 
 
Ainda em vigência, Portaria n. 27/2020 TRE-PB/PTRE/28ª_ZE.
 
(...)
“Art. 1º – Ficam proibidos atos de propaganda eleitoral que

ensejem grande aglomeração de pessoas, tais como, comícios,
carreatas e caminhadas, nos municípios de Patos e Quixaba, enquanto
estes não se enquadrarem na bandeira verde, conforme os termos da
classificação dos municípios do Estado da Paraíba em quatro estágios,
adotados pelo Decreto Estadual n. 40.304/2020.”

(...)
 

Muito embora as imagens e vídeos ajoujados como dados de
informações não tragam registros de aglomeração de pessoas, mas ao que
parece a equipe de do representado em visita aos seus simpatizantes, o que
é legalmente permitido, o fato é que, a Resolução que disciplina a
Propaganda Eleitoral – 23.610/2019, não permite acompanhamento de carro
de som ou minitrio em evento de propaganda dessa natureza.

 
 
Nessa senda, compreendo que a utilização de Carro de Som em

atividade política, pela via reflexa, está proibido nas cinco modalidades legais
possíveis (carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
comícios).

 
Oportunamente, registro que tais proibições – TRE e deste Juízo –

estão baseada na Emenda Constitucional 107 e Nota Técnica da Secretária
de Estado da Saúde, diante da travessia ao período “pandêmico” sem
precedentes na nossa história mais recente. Não podemos esquecer que o
NOVO CORONAVÍRUS é altamente contagioso, a vida em primeiro
resguardo.

 
Com estas considerações, o deferimento da antecipação de tutela se

impõe para manter intacto o Acórdão do TRE e a Portaria deste Juízo.
 

 
DIANTE DO EXPOSTO, e tendo em vista o que mais dos autos 

da representação consta, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA
PRETENDIDA para determinar:
 

1) que os representados se abstenham da utilização de Carro de
Som até ulterior deliberação; e,
 

2) o recolhimento do veículo cuja placa está descrita no ID 
13621309 - Pág. 2.
 

Sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00.
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Intime-se o representado para cumprimento do provimento
liminar.
 

Oficie-se a Polícia de Trânsito e a STTRNS para apreensão do
veículo em questão.
 

NOTIFIQUE-SE o representado para, querendo, no prazo legal,
apresentar defesa.
 

Na sequência, ao Ministério Público Eleitoral, para se pronunciar, no
prazo legal.
 
Por fim, conclusos para julgamento.
 

Patos/PB, 08 de outubro de 2020, pelas 20h40.
 
Anna Maria do Socorro Hilário Lacerda
       Juíza Eleitoral 28ª ZE
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