
 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 028ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB 

  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600868-18.2020.6.15.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE PATOS PB 
REPRESENTANTE: DEMOCRACIA CRISTA DIRETORIO MUNICIPAL PATOS PB, BRUNO AUGUSTO MAMBRINI 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: WYTATYANA QUIRINO ALVES MONTEIRO - PB21817, THAYANA DE
BRITO ARAUJO - PB24532 
Advogados do(a) REPRESENTANTE: WYTATYANA QUIRINO ALVES MONTEIRO - PB21817, THAYANA DE
BRITO ARAUJO - PB24532 
REPRESENTADO: NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO, JACOB SILVA SOUTO 
  
  
  

SENTENÇA
 

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. REALIZAÇÃO DE
SHOWMÍCIO .  VEDAÇÃO LEGAL.  COISA
J U L G A D A .  P R O V A  D O  A L E G A D O .
CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.

 

Vistos, etc.
 

      Trata-se de pedido Representação Eleitoral c/c Antecipação de Tutela
Inibitória de um lado como representante o DEMOCRACIA CRISTÃ, partido
concorrente de forma isolada ao pleito deste ano de 2020, na pessoa de seu
representante, Sr. Bruno Augusto Mambrini, e do outro, figurando como
representado, os Srs. NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO e
JACOB SILVA SOUTO, sendo a pretensão:

 

Coibir a realização de showmício em praça pública com a
denominação Plenária da Cultura.

 

Noticia o representante que o representado no dia 30/10/2020
realizou um showmício com a denominação de plenária da cultura, entretanto,
houve discursos e a apresentação de artistas.

 

Sustenta ainda que a realização desse tipo de evento – showmício –
desequilibra o pleito, na medida em que os demais concorrentes não podem
realizar.
 

Ao final, pede a regular tramitação, a concessão de liminar para que
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o representado seja intimado acerca da impossibilidade de reiteração da
realização de showmício, sob pena de multa e abertura de investigação
eleitoral e, ao fim, o julgamento procedente.

 

Juntou documentos.
 

Deferido provimento liminar, os representados foram citados e
apresentaram defesa.

 

No mérito, não negaram a realização do evento, bem como, também,
não negaram a presença de artista. Ao final, pediram a improcedência da lide.

 

É o breve relatório. Analiso e decido.
 

Como regra legal, compete ao juiz eleitoral coibir ou fazer cessar,
imediatamente, propaganda ou fatos ligados a esta, de cunho eleitoral vedado
e em desacordo com a legislação que disciplina o processo eleitoral, em
especial a propaganda.

 

Pois bem. A propaganda política (gênero), qualquer que seja a
modalidade (espécie), rege-se pelos princípios da legalidade (lei federal
reguladora), da liberdade (será lícita toda aquela, por qualquer forma, que
não for proibida por lei comum ou criminal), da responsabilidade (partidos
políticos e coligações solidários aos candidatos e adeptos), igualitário
(igualdade de oportunidades), da disponibilidade (disposição livre da
propaganda lícita) e do controle judicial da propaganda (realizado pela
Justiça Eleitoral).

 

O caso evidencia Propaganda Eleitoral irregular com a realização de
showmício, mas com a denominação de “Plenária Cultural”.

 

Nessa digressão, os fatos narrados na inicial não são desconhecidos
e nem negados pelo representado, do reverso, afirma em sede de defesa
técnica que realizaram o evento com a denominação de plenária cultura, onde
tinha a presença de artistas, fato corroborado por vídeo junto ao processo
representativo.

 

Ora, o evento showmício ou assemelhados são vedados pela
legislação eleitoral, sem chance de subterfúgios para realização disfarçada
com nomes diversos, bem como apresentação de artistas, remunerados ou
não.
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Lei n 9504/97.
Art. 39.
“§ 7o É proibida a realização de showmício e de evento

assemelhado para promoção de candidatos, bem como a apresentação,
remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e
reunião eleitoral. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006).”

 
 

Resolução n 23.610/2019.
“Art. 17. São proibidas a realização de showmício e de evento

assemelhado para promoção de candidatos e a apresentação,
remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e
reunião eleitoral, respondendo o infrator pelo emprego de processo de
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 7º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22).”

 

A prova carreada para os autos dão conta da existência do
showmício ou assemelhado, embora com denominação de “Plenária Cultural”
e, mais, com a presença de artista, o que não importa se remunerados ou
não, já que a lei trata desse ponto em minúcias (id 37322609 - Págs. 1 e 2,
37322645 - Pág. 1, . 37322637 - Pág. 1).

 

Neste caso, no meu sentir, os promovidos se utilizaram do evento
que eles denominam de “plenária cultural” para, na verdade, realizarem um
showmício com a presença de número considerado de pessoas (fotos e
vídeos) em período de vedação de aglomeração de pessoas, o que tornam as
infrações ainda mais graves, inclusive com infringência a decisão deste Juízo
no Processo número 0600410-98.2020.6.15.0028 e Portaria n 27/2020.

 

Por fim, compreendo que a procedência do pedido autoral se impõe.
 

Por último, evidencio que o Ministério Público instado a manifestação
manteve-se silente.

 

DIANTE DO EXPOSTO, e tendo em vista o que mais dos autos
consta, com base na Resolução nº 23.610/2019, art. 17, art. 39, § 7º, da
Lei n 9.504/97,  JULGO PROCEDENTE o pedido contido na
representação, ratificando a medida liminar já concedida e,
considerando a gravidade do fato, a violação de preceitos legais e da
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autoridade da coisa julgada (0600410-98.2020.6.15.0028), APLICO MULTA
AOS REPRESENTADOS NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO e
JACOB SILVA SOUTO NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS),
a ser depositada no prazo de 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado.

 

Deixo de atender ao pedido de investigação por abuso de poder
econômico por entender não se amoldar à espécie.

 

Sentença a ser publicada e registrada com inserção no sistema PJe.
 

Intime-se as partes.
 

Patos/PB, 08 de novembro de 2020.
 

ANNA MARIA DO SOCORRO HILÁRIO LACERDA
         Juíza Eleitoral 28a ZE
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