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ATA DA REUNIÃO SOBRE PROPAGANDA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES
DE 2020 NOS 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
oito horas e quarenta e três 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, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral recomendou a todos
os presentes, em especial aos representantes partidários, a observância dos protocolos
sanitários e esclareceu a pauta da reunião, recomendando ainda a leitura e observância
rigorosas das disposições legais referentes à propaganda eleitoral, dispostas na Lei nº
9.504/1997 e na Resolução TSE nº 23.610/2019.

Ato  contínuo,  o  Excelentíssimo  Senhor  Juiz  Eleitoral  fez  as  devidas
apresentações  e  informou  que  pretende  ter  uma  atuação  pontual,  apenas  com
intervenções necessárias, e que não pretende legislar nessas eleições, esclareceu que
espera  contar  com a  compreensão  dos  partidos  políticos  e  a  estrita  observância  da
legislação eleitoral, bem como das normas sanitárias.

Em  sequência,  o  Excelentíssimo  Senhor  Juiz  Eleitoral  explicou  a
necessidade de que seja realizado um sorteio consensual dos dias preferenciais para que
cada  candidato,  partido  e  coligação  possa  praticar  os  atos  relativos  à  propaganda
eleitoral de rua (permitidos dentro dos protocolos de saúde e sem aglomeração), que
envolvam a ordem de prioridade disposta no Art. 13, §1º, da Res. TSE nº 23.610/2019),
buscando  evitar  os  choques  entre  eventos  distintos  nos  municípios  desta  69ª  Zona
Eleitoral  (o  que  não  afeta,  registrou-se,  os  atos  não  presenciais  de  propaganda  e
também pequenas  ações  pontuais  de  cada  partido).  Nesta  conjectura,  os  presentes
acordaram.

Ato contínuo e após a concordância de todos os representantes presentes
com os termos da divisão, realizou-se o sorteio dos dias preferenciais para a prática de
atos relativos à propaganda eleitoral de rua, iniciando-se em 30/09/2020 até o final do
pleito.

1) No município de São Bento:

1º - Coligação Trabalho de Coração

2º - Coligação Desenvolvimento com Sentimento
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3º - Patriota

2) No município de Paulista:

1º - PL

2º - PARTIDO VERDE

3º - UNIDOS POR PAULISTA

Em sequência,  o  Excelentíssimo Senhor  Promotor  Eleitoral  fez  uso  da
palavra e teceu considerações gerais sobre a atuação do Ministério Público nas Eleições
Municipais; demonstrou a preocupação com o atual cenário de pandemia, apresentando
dados  e  informações,  e  deixando  transparecer  ainda  a  indignação  com  os  atos  de
aglomeração  praticados  no  primeiro  dia  da  campanha  eleitoral  em  São  Bento,
ressaltando, inclusive, que havia pessoas com testagem positiva para a COVID 19 entre
os  participantes  dos  atos  de  propaganda  promovidos  pelos  partidos/coligações.  O
Promotor Eleitoral informou que atuará conforme o dever, protegendo os interesses da
população,  independentemente  de  posição  partidária  e  que  é  necessário  uma
conscientização geral para frear a proliferação do Corona Vírus nos municípios de São
Bento e Paulista. Informou ainda acerca da Representação Eleitoral movida em desfavor
de todos os partidos que concorrem às Eleições nos municípios da circunscrição da 69ª
Zona.

Ato  contínuo,  o  juiz  esclareceu que  os  atos  de  campanha  devem ser
pautados  pela  legislação  eleitoral,  com  observância  dos  protocolos  de  saúde  e,
sobretudo, do Parecer Técnico da Secretaria Estadual de Saúde.

Os  partidos  indagaram acerca  da  liberação  dos  atos   de  propaganda
eleitoral nas ruas de São Bento, buscando parâmetro para a realização dos eventos,  o
que o juiz respondeu que a propaganda eleitoral pode e deve ser feita livremente, porém
sem aglomeração e com respeito às normas sanitárias. 

Os partidos indagaram acerca do conceito de aglomeração, segundo eles,
um conceito amplo, e que estão preocupados com a militância, tendo em vista que os
eventos são programados pelos partidos de acordo com as normas, porém a militância
foge  ao  controle  dos  partidos  e  coligações,  atraindo  para  eles  as  reprimendas  da
legislação.

Em resposta, o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral esclareceu que, como
existe uma Representação Eleitoral impetrada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
todos os partidos que concorrem às Eleições em São Bento e Paulista, ele se manifestará
nos autos, decisão essa que deve pautar a atuação dos candidatos/partidos/coligações
durante a campanha das Eleições Municipais de 2020 nos municípios da circunscrição.

Por derradeiro, o  Senhor Juiz Eleitoral determinou ao Cartório Eleitoral
que  encaminhe  uma  cópia  da  ata  completa,  devidamente  assinada,  a  todos  os
representantes  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.
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JOSÉ NORMANDO FERNANDES
JUIZ(A) DA 69ª ZONA ELEITORAL

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ NORMANDO FERNANDES em 29/09/2020, às 13:20,
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 0865331 e o código CRC 06669056.
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