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JUSTIÇA ELEITORAL 
 003ª ZONA ELEITORAL DE SANTA RITA PB 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600691-32.2020.6.15.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE SANTA RITA PB 
REPRESENTANTE: EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ISRAEL REMORA PEREIRA DE AGUIAR MENDES - PB17757, VITUS
BERING CABRAL DE ARAUJO - PB18344, ANDREI DE MENESES TARGINO - PB16883 
REPRESENTADO: EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Vistos, etc.
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL formulada pelo representante legal do PARTIDO
PATRIOTA, com sede em Santa Rita/PB, em face de EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA,
prefeito eleito por aquele município nas eleições de 2020.
O representante alega que, o então candidato, em desrespeito às normas sanitárias específicas
de combate à atual pandemia, bem como aos diversos normativos expedidos por este juízo que
buscaram impedir os atos de campanha que resultassem em aglomerações, realizou caminhadas
e comícios no decorrer de sua campanha eleitoral.
Pugna pela imposição de multa por descumprimento a ordem judicial e desrespeito às limitações
impostas às campanhas eleitorais derradeiras.
Juntou imagens e vídeos – Ids 37136675 a 37136685.
Citada, não apresentou contestação.
O Ministério Público manifestou-se pelo procedência do pedido inicial (Id 40592094), pugnando
pela condenação da requerida com a imposição de multa e remessa dos autos à Promotoria de
Justiça comum com o objetivo de investigar a possível prática de crime contra a saúde pública
É, em síntese, o que importa relatar e passo a decidir.
Primeiramente, insta destacar que o representado, apesar de intimado, não apresentou
contestação.
Adentrando os autos, ao analisar as fotos e vídeos anexados, verifico que o representada
promoveu por diversas vezes atos de propaganda eleitoral em completo desrespeito à regra
estatuída por este juízo (Portarias Conjuntas 01 e 02/2020), bem como ao Decreto Estadual n.
40.304/2020 e demais normas sanitárias recomendadas pelas autoridades de saúde em atenção
ao atual momento de pandemia. Normas estas que foram amplamente divulgadas e referendadas
pela Justiça Eleitoral para seu efetivo cumprimento no atual processo eleitoral.
No caso concreto, percebe-se claramente aglomeração de pessoas, muitas delas sem máscaras,
inclusive o próprio representado, e sem o distanciamento social adequado. A quantidade de
pessoas aglomeradas é, inclusive, superior ao l imite estabelecido pelas normas
supramencionadas, sugerindo que os atos de campanha foram realizados sem que houvesse
qualquer excepcionalidade decorrente da Pandemia de Covid-19. O que não pode ser permitido
por esta justiça especializada.
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As provas apresentadas, fotos juntadas na Inicial e os vídeos comprovam a realização de eventos
do tipo comício, ato que fora proibido na última campanha eleitoral.
Assim, a imposição de multa pela prática de propaganda irregular é medida que se impõe, pois o
interesse eleitoral jamais poderá ficar acima do direito inalienável à saúde, e aquele candidato ou
coligação que não pensa dessa forma, causando riscos à população que pretende governar,
merece a punição adequada.
Importante ressaltar o texto da Emenda Constitucional nº 107/2020, por meio da qual a questão
sanitária fora definitivamente colocada em debate no âmbito da propaganda eleitoral nas eleições
do ano de 2020:
“Art. 1º (…) § 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:
VI - os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela
Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por
autoridade sanitária estadual ou nacional;” (grifei)
Da leitura do dispositivo acima transcrito, percebe-se, sem embargos, que a questão sanitária
levou o Constituinte derivado a se manifestar, de um lado, pelo adiamento das eleições, e de
outro, pela limitação da propaganda quando a decisão estiver fundamentada em prévio
parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional.
E é justamente aqui que a limitação imposta por esta Justiça encontra respaldo para impor limites
aos atos de propaganda eleitoral, com vistas a cumprir normas técnicas relacionadas à pandemia
causada pelo novo Coronavírus.
Logo, tendo em vista o Parecer Técnico nº 14/2020, que institui o chamado Protocolo Sanitário
Estadual para as Eleições de 2020, revela-se possível, no plano abstrato, a pecha de ilegalidade
aos atos de propagada em desacordo com as recomendações exaradas pela autoridade de
saúde do Estado, legitimando a aplicação de multa.
Isto posto, com fulcro nos dispositivos legais já mencionados, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral vedada, CONDENAR o representado,
individualmente, ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) com juros e
correção atualizados a partir da data de publicação desta sentença.
Com o trânsito em julgado, mantida esta decisão, notifique-se o representado para, no prazo de
30 (trinta) dias, efetuar o pagamento da multa. Decorrido o referido prazo sem comprovação
de pagamento, proceda-se conforme a Res. TRE-PB n.º 13/2009, para fins de comunicação
à Procuradoria da Fazenda Nacional com vistas à inscrição no CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados dos Órgãos e Entidades Federais.
Paralelamente aos comandos acima explicitados, oficie-se ao Ministério Público Estadual,
em atuação na Comarca de Santa Rita, para averiguar a possível incidência do art. 268 do
Código Penal no caso concreto, promovendo-se a identificação e a individualização das
possíveis condutas penalmente relevantes.
Publicação e Intimações na forma regulamentar.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral, através de expediente no Processo Judicial Eletrônico
(PJe), vide art. 12, § 7º, da Res. TSE nº 23.608/2019, com suas prerrogativas legais.
Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, após,
arquivem-se os autos.

Santa Rita, datado e assinado eletronicamente.
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