
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
JUÍZO ELEITORAL DA 53ª ZONA – CAMPO FORMOSO

PORTARIA N.º   06 / 2020, 12 de novembro de 2020

     Proíbe a circulação, estacionamento de veículos
plotados e de propaganda no dia da eleição. 

O Excelentíssimo Senhor  FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS, Juiz Eleitoral da 53ª
Zona, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.

CONSIDERANDO que “A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto,  com valor  igual  para todos”,  segundo art.  14,  caput,  da Constituição
Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que os eleitores devem votar, de forma livre e consciente, sem serem
incomodados ou de qualquer forma aliciados ou influenciados em última hora; 

CONSIDERANDO  que  em  15  de  novembro  de  2020  será  realizada  as  Eleições
Municipais; 

CONSIDERANDO que constituem crimes, no dia da eleição, o uso de alto-falantes e
amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata; a arregimentação de eleitor ou a
propaganda de boca de urna; e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos
políticos ou de seus candidatos (art. 39, § 5º e 39-A, da Lei n. 9.504/97); 

CONSIDERANDO  que,  no  dia  da  eleição,  somente  é  permitida  a  manifestação
individual e silenciosa da preferência do eleitor  por partido político, coligação ou candidato,
revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos (art. 39-A, da Lei
n. 9.504/97); 

CONSIDERANDO  que  a  intenção  do  legislador  é  permitir  apenas  a  manifestação
discreta de opinião, mas não a divulgação expansiva e espalhafatosa; 

CONSIDERANDO que a circulação de carros plotados ou com adesivos é considerada
propaganda eleitoral e, no dia da eleição, é crime eleitoral previsto no inciso III, do § 5º, do art.
39 da Lei n. 9.504/97; 

CONSIDERANDO  que  compete  ao  Juiz  Eleitoral  fazer  as  diligências  que  julgar
necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral, e tomar todas as providências ao seu
alcance  para  evitar  os  atos  viciosos  das  eleições  (art.  35,  incisos  IV  e  XVII,  do  Código
Eleitoral), e, no uso do poder de polícia, coibir e inibir as práticas ilegais (art. 41, § 1º, da Lei n.
9.504/97);

RESOLVE:

Art.  1º  –  PROIBIR a  circulação  e  o  estacionamento  de  quaisquer  veículos  com
plotagem, pintura ou adesivo de caráter eleitoral, nos Municípios de Campo Formoso e Antônio
Gonçaves,  incluindo-se as sedes e Zonas Rurais,  e principalmente a menos de 100 (cem)
metros dos locais de votação, a partir de 24 horas do dia 14 de novembro de 2020.
 

_____________________________________________________________________________________________
_______

Praça 2 de julho, s/n, Fórum Des. Adolfo Leitão Guerra, Centro , Campo Formoso/BA

44790-000 FONE/FAX (74) 3645-1775  *  E-mail: zona053@tre-ba.gov.br



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
JUÍZO ELEITORAL DA 53ª ZONA – CAMPO FORMOSO

Art.  2º  –  PROIBIR a distribuição de material  gráfico,  caminhada, carreata,  passeata,
divulgação de propaganda por carro de som e mensagens de candidatos ou coligação, a partir
das 22 horas do dia 14 de novembro de 2020, nos Município de  Campo Formoso e Antônio
Gonçalves  incluindo-se as sedes e Zonas Rurais.

Art. 3º – O infrator, se presente, será advertido pelo Juiz Eleitoral, Polícias ou Oficial de
Justiça  para  retirar  ou  apagar  imediatamente  a  plotagem,  pintura  ou  adesivos  ou  cessar
imediatamente  os  atos  previstos  nos  artigos  1º  e  2º  desta  Portaria,  recolher  o  material
distribuído ilegalmente, sob pena responder pelos crimes de desobediência (art. 347 do Código
Eleitoral) e divulgação de propaganda (art. 39, § 5º, da Lei n. 9.504/97), além de ter o veículo
apreendido e recolhido ao pátio da Delegacia de Polícia.

Art. 4º – Se não for possível identificar o infrator imediatamente, as Polícias ou o Oficial
de Justiça ficam autorizados a retirar ou apagar a plotagem ou pintura, ou apreender o veículo
e  recolhê-lo  ao  pátio  da  Delegacia  de  Polícia,  lavrando-se  auto  e  comunicando  o  Juízo
Eleitoral.

Art. 5º – Requisitar às forças policiais (Civil, Militar e Federal) a irrestrita fiscalização e
cumprimento desta Portaria, tomando as medidas cabíveis contra aqueles que a infringirem,
inclusive a menos de 100 metros dos locais de votação.

Art. 6º – Recomendar às Coligações e Candidatos a divulgação do inteiro teor desta
Portaria.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo cópia ser
afixada no edital do Cartório e distribuída ao Ministério Público Eleitoral, Coligações, Delegacia
de Polícia Civil, Polícia Militar, para divulgação entre candidatos, apoiadores, comerciantes e
eleitores em geral.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Campo Formoso, 12 de novembro de 2020

                                             ________________________________
FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS

Juiz Eleitoral da 53ª ZE
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