
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

PORTARIA Nº 9/2020 TRE-PB/PTRE/68ª_ZONA

A Excelentíssima  Dra.  Dayse  Maria  Pinheiro  Mota,  juíza  da  68ª  Zona
Eleitoral do Estado da Paraíba, que abrange os Municípios de Cajazeiras, Cachoeira dos
Índios e Bom Jesus, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO  o  Estado  de  Emergência  em  Saúde  Pública  de
Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria
nº  188,  de 03  de  janeiro  de  2020,  em virtude  da  disseminação  global  da  Infecção
Humana pelo Coronavírus (Covid-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020,
que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba em face do contexto de
decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da
Saúde e  a  declaração  da  condição  de  pandemia  de  infecção  humana  pela  Covid-19
definida pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO a previsão do Decreto Estadual n° 40.304/2020, de 12
de junho de 2020, no sentido de que as condições epidemiológicas e estruturais no
Estado da Paraíba serão analisadas cumulativamente, a intervalos de cada 15 (quinze)
dias,  tendo como parâmetros de aferição a  taxa de obediência  ao isolamento  social
(TOIS), taxa de progressão de casos novos (PCN), taxa de letalidade (TLO) e a taxa de
ocupação hospitalar (TOH);

CONSIDERANDO  que  o  Decreto  Estadual  nº  40.304/2020  disciplina
quanto à classificação dos municípios do Estado da Paraíba em 04 (quatro) bandeiras: 1)
bandeira verde (nível novo normal, próximo da realidade vivida antes da pandemia); 2)
bandeira amarela (nível  mobilidade reduzida,  com restrições maiores que a bandeira
verde); 3) bandeira laranja (nível mobilidade, com restrições maiores que a bandeira
amarela); 4) bandeira vermelha (nível mobilidade impedida, com restrições maiores que
a bandeira laranja);

CONSIDERANDO  que  o  artigo  1º,  §  3º,  inciso  VI  da  Emenda
Constitucional nº 107/2020, estabelece que os atos de propaganda eleitoral não podem
ser limitados por legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver
fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou
nacional;

CONSIDERANDO o Protocolo Sanitário Estadual para as Eleições de 2020
(Parecer Técnico nº 14/2020) que recomenda quanto aos atos de campanha eleitoral,
que sejam evitados eventos que ensejem grande aglomeração de pessoas com difícil
controle do distanciamento social;

SEI/TRE-PB - 0863229 - Portaria https://sei.tre-pb.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

1 of 3 25/09/2020 10:08



CONSIDERANDO a resposta a Consulta nº 0600233-24.2020.6.15.0000,
formulado perante o TRE/PB, que se pronunciou que os atos de propaganda eleitoral de
natureza externa ou intrapartidária que gerem aglomeração de pessoas (como comícios,
carreatas,  passeatas,  caminhadas,  reuniões,  panfletagem,  distribuição  e  afixação  de
adesivos,  entre  outros)  são permitidos,  salvo se desatenderem às  normas sanitárias
vigentes, amparadas em prévio parecer técnico emitido por autoridades sanitárias da
União ou do Estado da Paraíba, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus;

CONSIDERANDO a  iminência  do  início  da  propaganda  eleitoral  (27/09
/2020) e a necessidade de interpretar o Protocolo Sanitário para as Eleições de 2020
(Parecer Técnico nº 14/2020), para fins de averiguar o que será permitido ou proibido
em termos de propaganda eleitoral, conforme a bandeira de cada município integrante
da 68ª Zona Eleitoral;

CONSIDERANDO o resultado da 8ª avaliação, com início de vigência em
21.09.2020,  o  qual  classifica  os  Municípios  de  Cajazeiras  e  Bom Jesus  na  bandeira
amarela e Cachoeira dos Índios na bandeira laranja;

CONSIDERANDO que a necessidade de priorizar a saúde pública em razão
da  pandemia  causada  pelo  novo  coronavírus  tem  motivado  a  adoção  de  medidas
restritivas  quanto  à mobilidade das  pessoas,  em todo  o território  nacional,  impondo
limitações no âmbito do setor público e na esfera privada dos cidadãos, orientando-se
por  um  juízo  de  valor  entre  os  bens  jurídicos  tutelados  constitucionalmente,
prevalecendo o de maior relevância.

RESOLVE:

Art.  1°  -  Ficam proibidos  nos  municípios  de  Cajazeiras,  Bom Jesus  e
Cachoeira dos Índios (classificados na 8ª avaliação com vigência a partir de 21/09/2020,
na bandeira amarela  - os dois primeiros e na bandeira laranja  o  último) comícios,
caminhadas, passeatas, cavalgadas, carreatas ou ato similar com utilização de veículos
ou  meios  de  transportes  ou  reuniões  com  aglomerações  de  pessoas  por  parte  de
candidatos, representantes de partidos políticos ou de coligações e de eleitores em atos
de campanha eleitoral.

Art. 2° - Caso os Municípios que integram a 68ª Zona Eleitoral, em sede
de avaliação quinzenal migrem para a bandeira verde, os atos de propaganda eleitoral
previstos no artigo 1° passam a ser admitidos, com observância dos protocolos sanitários
para a prevenção da Covid -19, tais como uso de máscara, distanciamento social de no
mínimo um metro e meio, higienização pessoal e de ambientes.

Art.  3º – Em qualquer município integrante da 68ª Zona Eleitoral  que
venha  a  migrar  para  a  bandeira  vermelha  nas  futuras  avaliações  quinzenais,  ficam
proibidos comícios,  caminhadas,  passeatas,  cavalgadas,  carreatas ou ato similar  com
utilização de veículos ou outros meios de transportes ou reuniões com aglomerações de
pessoas por parte de candidatos, representantes de partidos políticos ou de coligações e
de eleitores em atos de campanha eleitoral. Inclui-se, ainda, na proibição, a distribuição
de material gráfico como folhetos, adesivos, volantes, “santinhos” e outros impressos.
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Art. 4° - Encaminhe-se cópia da presente portaria para os representantes
dos  partidos  políticos  e  das  coligações  vinculados  a  esta  zona  eleitoral  para  que
divulguem com os respectivos candidatos e cumpram as determinações constantes do
presente ato normativo.

Art.  5º  -  Dê-se  conhecimento  da  presente  Portaria  ao  Presidente  do
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ao Corregedor Regional Eleitoral, ao representante
do Ministério Público Eleitoral  (Promotoria Eleitoral  de Cajazeiras),  à Polícia Militar,  à
Polícia Civil, à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal.

Parágrafo único - As forças policiais acima nominadas devem fiscalizar o
cumprimento da presente portaria e prender em flagrante delito quem for encontrado
descumprindo este ato normativo, que poderá configurar a prática do crime previsto no
artigo 347 do Código Eleitoral, sem prejuízo da incidência do artigo 268 do Código Penal
Brasileiro.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Cajazeiras-PB, 25 de Setembro de 2020.

DAYSE MARIA PINHEIRO MOTA
JUIZ(A) DA 68ª ZONA ELEITORAL

Documento assinado eletronicamente por Dayse Maria Pinheiro Mota em 25/09/2020, às 09:56, 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 0863229 e o código CRC 517926E9.
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