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JUSTIÇA ELEITORAL 
 041ª ZONA ELEITORAL DE CONCEIÇÃO PB 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600287-61.2020.6.15.0041 / 041ª ZONA ELEITORAL DE CONCEIÇÃO PB 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS MAIS FORTES - CONCEIÇÃO 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCELO MATIAS DA SILVA - PB21055 
REPRESENTADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETORIO, RAIMUNDO ALVES DE
SOUSA, SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
I. RELATÓRIO
 
Trata-se de representação por suposta realização de propaganda eleitoral irregular com pedido
de tutela de urgência inibitória proposta pela coligação “Juntos Somos Mais Fortes”, por meio do
seu representante, em face dos Srs. Samuel Soares Lavor de Lacerda, candidato a prefeito de
Conceição/PB e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Conceição/PB todos
devidamente qualificados na peça de ingresso, pelos fatos e fundamentos expostos na petição e
documentos anexos.
Diz a coligação representante, em suma, que os representados teriam descumprido os termos da
Portaria n.º 77/2020 TRE/PB/PTRE/41ª_ZONA, mais especificamente os seus arts. 1º e 2º, na
medida em teriam realizado evento irregular no dia 18/10/2020, no sítio Campos Velho, em
Conceição/PB, sem a observância das normas sanitárias previstas no anexo IV do Decreto
Estadual n.º 40.304/2020.
Traz como provas do alegado fotos e vídeos anexos a inicial de ID 24791464.
Citado, os representados requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva, que o evento não
violou a portaria e que não houve aglomeração.
Parecer pelo MPE, requerendo a procedência da representação.
Éo que havia de importante para relatar. Fundamento e decido.
 
II. FUNDAMENTAÇÃO
 
Promovo o julgamento antecipado do mérito, considerando a desnecessidade de produção de
outras provas para a solução do litígio. Trata-se de relação jurídica que pode ser resolvida à luz
da prova documental, legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema.
 
 PRELIMINAR – ILEGIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
 
Em relação à ciência prévia dos representados(Samuel Soares Lavor de Lacerda, candidato a
prefeito de Conceição/PB e PSDB), trago a explanação de JOSÉ JAIRO GOMES:
 

A responsabilização do beneficiário depende da comprovação de que teve
prévio conhecimento da propaganda irregular. Ou seja, será preciso
demonstrar que sabia de sua existência. Tal exigência visa evitar que o pré-
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candidato seja vítima de adversários políticos que, para prejudicá-lo,
poderiam fazer veicular propaganda irregular em seu nome. Nesse caso,
injusto e injurídico seria a penalização da vítima.
Observe-se, porém, que o prévio conhecimento pode ser afirmado em
situações como as seguintes: (a) sempre que o beneficiário seja o
responsável direto pela realização da propaganda ou dela participe; (b) se
as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda;
(c) se o beneficiário for notificado pela Justiça Eleitoral da existência da
propaganda irregular e não providenciar sua retirada ou regularização no
prazo especificado na notificação.
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 16ª ed., São Paulo: Atlas, 2020, p.
556)

 
Éprecisamente a previsão do parágrafo único do art. 40-B da LE, repetido no art. 107, § 1º, da
Res. TSE nº 23.610/19: “A responsabilidade do candidato estará demonstrada se esse, intimado
da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do
caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda (Lei nº 9.504/1997, art. 40-B, parágrafo único).”.
 O próprio TSE já esmiuçou há longa data que as circunstâncias e peculiaridades do caso
concreto autorizam presumir a ciência/anuência do beneficiário. Registra sua decisão mais
recente (junho de 2020):
 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. EXERCÍCIO REGULAR DO CONTRADITÓRIO.
CARREATA COMO ATO DE PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO INDICANDO O
CONHECIMENTO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 26/TSE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reiteração dos
argumentos expostos nos recursos anteriores à decisão agravada, sem
infirmar os fundamentos desta, atrai a aplicação da Súmula n° 26 deste
Tribunal. 2. Na espécie, houve o exercício regular do contraditório,
inexistindo o alegado prejuízo às garantias constitucionais da ampla defesa
e do contraditório. 3. A Corte regional, soberana na análise do acervo
fático–probatório, asseverou que a carreata, com seu elevado grau de
organização e a utilização de “jingles” de campanha, caracterizou ato de
propaganda eleitoral extemporânea, e que o conhecimento do agravante
restou inferido das circunstâncias dos fatos comprovados.  4. Agravo interno
a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 8490, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 110, Data 04/06/2020)

 
O entendimento se aplica em sua integralidade ao caso concreto. Observa-se que todos os
candidatos e representantes de Partidos e Coligações foram notificados pessoalmente, por meio
de mensagem encaminhada pelo aplicativo, acerca do conteúdo integral da Portaria 77/2020. 
Logo, não há como se afastar a ciência/anuência de candidato com eventuais atos irregulares
que possam ocorrer, em face das circunstâncias e peculiaridades (cidade pequenas, eventos de
grande porte, com centenas de pessoas aglomeradas, com cores padronizadas e sonorização).  
Assim, rejeito a preliminar levantada.
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Passo a mérito.
A Portaria nº 77/2020 TER-PB/PTRE/41ª_ZONA, publicada em 28 de setembro de 2020, assim,
dispôs:

Art. 1° - Ficam proibidos atos de propaganda eleitoral que ensejem grande
aglomeração de pessoas, tais como comícios, carreatas, caminhadas
ou passeatas por parte de candidatos, representantes de partidos ou de
coligações e de eleitores em atos de campanha eleitoral, em todos os
Municípios integrantes da 41ª Zona Eleitoral (Conceição, Ibiara, Santa Inês
e Santana de Mangueira), enquanto estes não se enquadrarem na
bandeira verde, conforme os termos da classificação dos municípios do
Estado da Paraíba em quatro estágios, adotada pelo Decreto Estadual n°.
40.304/20.
 
Art. 2º. Todos os demais atos de propaganda eleitoral permitidos pela
legislação estão autorizados, desde que não gerem aglomeração e sejam
adotadas as medidas sanitárias para a prevenção da Covid-19, tais
como uso de máscara, distanciamento social de um metro e meio,
higienização pessoal e de ambientes.
 

Tais medidas visam proteger toda a população dos municípios desta zona eleitoral diante do
quadro de pandemia de COVID-19, ainda, em curso no estado da Paraíba, no Brasil e no mundo,
estando vedados atos que consistam em comícios, carreatas, passeatas e, inclusive, reuniões,
permitindo-se, por outro lado, adesivaços, visitas a eleitores e realização de “livemícios”, desde
que respeitados os protocolos sanitários fixados pelas autoridades competentes, a saber, o anexo
IV do Decreto Estadual n.º 40.304/2020.
De fato, diante da excepcional situação vivenciada nos dias atuais em decorrência da pandemia
do novo coronavírus, a qual afetou e alterou, inclusive, as datas ordinárias para a realização das
eleições, bem como impôs a todos os cidadãos limitações antes nunca vistas após a
redemocratização do país (fechamento quase que completo de todas as atividades econômicas,
limitação do direito de ir e vir, barreiras sanitárias, fechamento de fronteiras de Estados e
Municípios etc.), tudo com vistas a preservar a saúde da população brasileira e permitir o não
colapso do sistema de saúde, a emenda constitucional n.º 107/2020, sabiamente, criou uma nova
hipótese de limitação ao direito de propaganda, sempre que a decisão “estiver fundamentada em
prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional” (vide art. 1º, §3º, VI).
Ademais, é preciso ressaltar que o Estado da Paraíba encontra-se com crescimento de casos,
sendo, inclusive decretado estado de calamidade pública EM TODO ESTADO(vide decreto
estadual n° 40.652 de 19 de outubro de 2020), valendo transcrever seu artigo primeiro:

Art. 1º Fica declarado Estado de Calamidade Publica, em todo
território Paraibano, por um período de 180 dias, tomando-se por
base as informações contidas no Formulário de Informações de
Desastres – FIDE, e demais documentos anexados a este Decreto,
em virtude do desastre classifi cado como grupo
biológico/epidemias e tipo doenças infecciosas virais (COVID-19) -
COBRADE 1.5.1.1.0, conforme IN/MI nº 02/2016.

Por mais que haja um trâmite eleitoral em curso, não há como se abandonar medidas sanitárias
determinadas por autoridades competentes, sendo, por tal motivo, a criação de
bandeiras(vermelha, amarela e verde), que permitem um maior contato entre as pessoas,
permitindo reuniões sem o risco de transmissibilidade da doença.
A busca de medidas que visam amenizar e controlar essa doença nefasta que já causou o óbito
de mais de 160.000(cento e sessenta mil pessoas) é coletivo, é de todos os poderes, executivo,
legislativo e judiciário, assim como, é da própria população que deve evitar aglomeração e adotar
medidas sanitárias, e, ainda, É DOS CANDIDATOS, PARTIDOS E COLIGAÇÕES.
O interesse eleitoral, jamais, poderá ficar acima do direito a saúde, e, aquele candidato que não
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pensa dessa forma causando risco a população que pretende governar, merece punição
adequada.
A portaria 77/2020 possui artigos e parágrafos muitos claros: Ficam proibidos atos de propaganda
eleitoral que ensejem grande aglomeração de pessoas , tais como comícios, carreatas,
caminhadas ou passeatas por parte de candidatos, representantes de partidos ou de coligações e
de eleitores em atos de campanha eleitoral, em todos os Municípios integrantes da 41ª Zona
Eleitoral (Conceição, Ibiara, Santa Inês e Santana de Mangueira), enquanto estes não se
enquadrarem na bandeira verde. Não é necessário ter amplo conhecimento em interpretação de
texto para saber que atos, qualquer um, que ensejem aglomeração de pessoas estão vedados
enquanto os municípios não se enquadrarem na bandeira verde.
Cabe ressaltar que na data de 05/10/2020, o TRE/PB, discutindo ação judicial contra portaria
semelhante de outra zona eleitoral confirmou a vedação de atos que acarretem em aglomeração
de pessoas, diante do maior risco para o controle da pandemia. Segue a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE
JUIZ ELEITORAL. CONCESSÃO DA LIMINAR. PROIBIÇÃO DE ATOS DE
CAMPANHA QUE GEREM AGLOMERAÇÃO. PROTOCOLO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. LEGALIDADE DO ATO
IMPUGNADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. - A Emenda
Constitucional n. 107/2020 confere ao órgão julgador a possibilidade de
utilizar o parecer técnico da autoridade sanitária como fundamento para
decidir sobre a limitação do exercício do direito à propaganda eleitoral em
tempos de pandemia. - A realização de comícios, passeatas e carreatas que
naturalmente
envolvem aglomeração de pessoas, configuram-se como eventos que
representam maior risco para o controle da pandemia. - No exercício do
juízo de proporcionalidade, é necessário priorizar as
garantias atinentes à saúde e incolumidade dos cidadãos, seguindo-se as
orientações científicas e técnicas dos órgãos competentes, sem que se
pretenda vedar desarrazoadamente os atos de campanha eleitoral tão
importantes ao exercício da democracia. - É preciso um esforço conjunto
para que se garanta a realização das eleições com o menor risco à saúde
de todos os envolvidos. - Agravo provido para manter parcialmente a
Portaria Conjunta nº 01/2020 – 73ª Zona Eleitoral. MANDADO DE
SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0600288-72.2020.6.15.0000 - Alhandra –
PARAÍBA RELATOR: JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO

 
No caso concreto, pelas fotos apresentadas em conjunto com a inicial, inclusive postadas na
própria rede social do candidato a prefeito Samuel Soares Lavor de Lacerda (ID 24794542) restou
clara a aglomeração de pessoas, muitas sem o uso de máscara, sem qualquer distanciamento,
violando expressamente, as normas sanitárias, caracterizando propaganda eleitoral irregular,
violando as disposições da Portaria 77/2020 e Art. 96 da Lei 9.504.
 
III. DISPOSITIVO
 
Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência concedida e, com fulcro no art. 487, I, NCPC, c/c
art. 1º, § 1º, III, da EC nº 107/2020, julgo procedente a presente representação, extinguindo o
feito com resolução de mérito, para condenar os representados em obrigação de pagar,
solidariamente, a multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (art. 297, c/c art. 497,
ambos do NCPC), a serem cobradas pela União (súmula TSE 68).
Extraia-se cópia dos autos e remeta-se à Polícia Federal para instauração de inquérito policial
visando a apuração de suposta prática dos crimes previstos no Art. 347 do Código
Eleitoral(desobediência eleitoral) e Art. 268 do Código Penal(Infração de medida sanitária
preventiva).
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Providências necessárias para publicação, registro e intimação.
Conceição, data em sistema.
 

FCO. THIAGO DA S. RABELO
Juiz Eleitoral
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