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ATA  DA  AUDIÊNCIA  PÚBLICA  SOBRE  HORÁRIO  ELEITORAL
GRATUITO  NAS  ELEIÇÕES  DE  2020  DOS  MUNICÍPIOS  DE  SÃO  BENTO/PB  E
PAULISTA/PB,

PRESENTES: Dr. José Normando Fernandes (Juiz da 69ª Zona Eleitoral),
Dr.  Osvaldo  Lopes  Barbosa  (Promotor  da  69ª  Zona  Eleitoral),  representantes  das
emissoras de Rádio São Bento FM, Rádio Solidariedade FM e Paulista FM, representantes
dos partidos políticos vigentes em São Bento - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA,
PODEMOS,  PROGRESSISTAS,  PARTIDO  REPUBLICANO  DA  ORDEM  SOCIAL,  PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO, SOLIDARIEDADE, representante da Coligação "Desenvolvimento com
Sentimento" (PP,PSC,PROS), representante da Coligação Trabalho de Coração (PTB, PSL,
PODE,  DEM,PRTB,  PSDB,  PSD,  AVANTE,  SOLIDARIEDADE,  CIDADANIA,  MDB,
REPUBLICANOS,  PDT);  representantes  dos  partidos  políticos  vigentes  em Paulista  -  
PARTIDO LIBERAL, PROGRESSISTAS, PARTIDO VERDE,  o representante da Coligação
"Unidos por Paulista"  (PP,  DEM, AVANTE); o representante da Polícia Militar,  Capitão
Fernando  Galindo,  a  assessora  do  promotor  Emanuela  Severo  e  Liliane  Lourenço
Andrade, Chefe de Cartório da 69ª Zona Eleitoral.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às
nove horas e trinta minutos, na sala de audiência do Fórum Dr. João Agripino Filho, sob a
Presidência do Exmo. Juiz da 69ª Zona Eleitoral, Dr. José Normando Fernandes, e com as
demais presenças acima registradas, foi declarada aberta a audiência.

Inicialmente, após a leitura da pauta da reunião e devidas apresentações,
o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral recomendou a todos os presentes, em especial aos
representantes  partidários  e  às  emissoras  de  rádio,  inclusive  rádios  comunitárias,
legalmente  habilitadas  a  funcionar  a  leitura  e  observância  rigorosas  das  disposições
legais  referentes  à  veiculação  do  horário  eleitoral  gratuito,  dispostas  na  Lei  nº
9.504/1997 e na Res. TSE nº 23.610/2019.

Em continuidade, passou-se à escolha das emissoras responsáveis pela
geração, na rádio, da propaganda gratuita em rede e inserções, sendo escolhidas, após a
realização de sorteio, as seguintes emissoras como geradoras da propaganda:

-  SÃO  BENTO/PB:  Rádio  São  Bento  F.M.,  que  ficará  responsável  por
receber as mídias das agremiações partidárias, gerar a propaganda e repassá-la à Rádio
Solidária  F.M.  para  a  posterior  transmissão  pelas  2  (duas)  emissoras  em  suas
programações nos períodos dispostos nos Arts. 52 e 60, II, da Res. TSE nº 23.610/2019;

- PAULISTA/PB: Rádio Paulista F.M. (única disponível no município, que
também  será  a  transmissora  da  propaganda  em  suas  programação  nos  períodos
dispostos nos Arts. 52 e 60, II, da Res. TSE nº 23.610/2019);

Ato  contínuo,  o  Excelentíssimo  Senhor  Juiz  Eleitoral  lembrou  às
agremiações  partidárias  presentes  os  prazos  mínimos  de  antecedência  legalmente
previstos  para a  entrega das  mídias  contendo as  gravações da propaganda eleitoral
gratuita à emissora responsável  pela geração do conteúdo, quais sejam até 6 (seis)
horas antes do início da transmissão, para a propaganda em rede, e até 12 (doze) horas
antes do início da transmissão, para a propaganda em inserções, reiterando que tais
prazos  são  válidos  inclusive  aos  sábados,  domingos  e  feriados,  bem  como  que  o
descumprimento  destes  prazos  acarretará  a  retransmissão  do  último  programa  ou
inserção entregue (Arts. 66 e 70 da Res. TSE nº 23.610/2019).

Na  sequência,  o  Excelentíssimo  Senhor  Juiz  Eleitoral  consignou  aos
presentes os critérios, automaticamente aplicados pelo sistema de Horário Eleitoral do
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TSE, de distribuição do tempo de propaganda em rede e inserções estabelecidos na Lei
nº 9.504/1997 e na Res. TSE nº 23.610/2019, quais sejam:

-  NA  PROPAGANDA  EM  REDE:  90%  (noventa  por  cento)  distribuídos
proporcionalmente  ao  número  de  representantes  na  Câmara  dos  Deputados  -
considerando, no caso de coligações para as eleições majoritárias, o resultado da soma
do número de representantes dos seis maiores partidos políticos que a integrem - e 10%
(dez por cento) distribuídos igualitariamente;

- NA PROPAGANDA EM INSERÇÕES: mesmos critérios de distribuição da
propaganda  em  rede,  com  a  diferença  de  que,  do  tempo  total  de  inserções,  será
destinado 60% (sessenta por cento) para a propaganda de candidatos a Prefeito e 40%
(quarenta por cento) para a propaganda de candidatos a Vereador,  considerando-se,
ainda, a distribuição em 3 (três) blocos distintos de audiência (entre 5h e 11h, entre 11h
e 18h e entre 18h e 24h);

Dando continuidade,  considerando que,  para  a  distribuição  do  horário
eleitoral gratuito em rede e inserções, é necessária a realização de sorteio manual da
ordem de veiculação do primeiro dia da propaganda, que fixará a sequência dos demais
dias, bem como, após efetivada a distribuição pelo sistema informatizado do TSE, pode
ser verificada a ocorrência de sobras de inserções para o cargo de Prefeito ou Vereador,
ficou acordado que ambas as situações serão destinadas às agremiações de acordo com
a ordem do sorteio manual realizado nesta audiência.

Ato contínuo, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral determinou que se
realizasse o sorteio para ordenação do cargo de Vereador, na propaganda por inserções,
do qual resultou a seguinte ordem:

-  SÃO BENTO/PB -  Vereador  -  1º)  Patriota;   2º)  Progressistas;   3º)
PROS 4º);  MDB

- PAULISTA/PB - Vereador - 1º) DEM; 2º) PL ; 3º) Partido Verde

Em sequência, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral determinou que se
realizasse  o  referido  sorteio  relativo  à  propaganda  do  cargo  majoritário  (Prefeito),
estabelecendo-se, em decorrência, a seguinte ordem de apresentação para o primeiro
dia do horário eleitoral gratuito em rede e em inserções, 09 de outubro, sexta-feira, bem
como que eventual distribuição de sobras seguirá a seguinte ordem de preferência, assim
sorteada na presença de todos:

- SÃO BENTO/PB: Prefeito  - 1º) Coligação Trabalho de Coração;  2º)
Coligação Desenvolvimento com Sentimento; e 3º) PATRIOTA

- PAULISTA/PB:   Prefeito - 1º) Partido Liberal ;  2º) Coligação Unidos
por Paulista; 3º) Partido Verde

Em continuidade, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral determinou que
se realizasse o sorteio relativo às sobras, nas inserções,  da propaganda dos cargos
proporcionais (Vereador) e Majoritários (Prefeito), estabelecendo-se, em decorrência, a
distribuição das sobras na seguinte disposição:

-  SÃO BENTO/PB:  Majoritário  -  1º)  Coligação  Desenvolvimento  com
Sentimento;  2º)  Patriota  (caso  o  sistema  permita  nova  distribuição);  3º)  Coligação
Trabalho de Coração (caso o sistema permita nova distribuição);
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Proporcional - 1º) Patriota; 2º) PROS (caso o sistema
permita nova distribuição); 3º MDB (caso o sistema permita nova distribuição); 4º) PP
(caso o sistema permita nova distribuição)

-PAULISTA/PB:  Majoritário  -   1º)   Unidos  por  Paulista  e  2º)  Partido
Verde (caso o sistema permita nova distribuição); 3º) PL (caso o sistema permita nova
distribuição)

-PAULISTA/PB:  Proporcional  -  1º)   PL;  2º)  Partido  Verde  (caso  o
sistema permita nova distribuição); 3º) DEM (caso o sistema permita nova distribuição)

Ato contínuo e após o aceite de todos aos termos atuais da reunião, os
representantes  de  emissoras  e  de  agremiações  partidárias  firmaram,  com  recíproca
concordância de todos os interessados, os seguintes acordos específicos:

1)  Todas  as  inserções  serão  agrupadas  em  módulos  de  30  (trinta)
segundos;

2)  As  mídias  serão  entregues  conforme  o  disciplinado  na  Resolução
23.610/2019, com antecedência de 6 horas (programas em rede) e 12 horas (inserções);

Por derradeiro, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral determinou que os
Relatórios da Propaganda Eleitoral em Rede e em Inserções emitidos pelo sistema de
Horário  Eleitoral  Gratuito  do  TSE  sejam  distribuídos  às  emissoras  de  rádio  e  aos
representantes dos partidos políticos tão logo emitidos pelo Cartório Eleitoral, ao qual
incumbirá ainda encaminhar uma cópia da ata completa, devidamente assinada, a todos
os representantes de emissoras e de agremiações partidárias diretamente relacionadas
às Eleições Municipais de 2020.

Às  dez  horas,  nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  deu  por
encerrada  a  reunião.  Eu,  Liliane  Lourenço  Andrade,  Chefe  do  Cartório  da  69ª  Zona
Eleitoral, digitei a presente ata, que, após lida e aprovada, vai eletronicamente assinada 
pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, que atesta a presença dos demais, nos termos
do art. 25 da Resolução 185 do egrégio CNJ.

JOSÉ NORMANDO FERNANDES
JUIZ(A) DA 69ª ZONA ELEITORAL

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ NORMANDO FERNANDES em 29/09/2020, às 13:19,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0865291 e o código CRC 9F656856.
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