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Vistos, etc,
Cuida-se de denúncia de propaganda irregular encaminhada por meio do Sistema Pardal, em
desfavor do candidato a prefeito de Bom Jesus do Araguaia/MT, Rone do Murere.
A denúncia se resume a vídeos da circulação de um carro de som, sem ser em carreata, nas ruas
e avenidas de Bom Jesus do Araguaia.
Notificados para cessar a conduta, os Representados apresentaram defesa, alegando que o carro
estava indo para uma passeata. Além disso, como prejudicial ao mérito alegaram que a denúncia
era anônima, o que é vedado constitucionalmente.
Após, os autos foram remetidos ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pela extinção da
presente representação.
O oficial de justiça realizou mandado de constatação após a notificação dos representados. Ao
conversar com alguns cidadãos constatou que a propaganda foi realizada, durante um dia, e, após
a notificação, esta cessou.
É o relatório.
Pois bem. Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC, pois
não há necessidade de produção de outras provas. O termo de constatação colacionado aos autos
é suficiente e satisfatório à comprovação da propaganda irregular. Além disso, o próprio requerido
assumiu que o carro estava circulando sozinho, sem estar em uma carreata ainda.
A utilização de propaganda eleitoral, por meio de carro de som está prevista no artigo 39, § 11, da
lei nº 9.504/1977, que permite somente em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante as
reuniões e comícios. Acerca do assunto reza o artigo com redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia:
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral,
desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete
metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3  deste artigo, apenaso
em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.
Na espécie, ficou demonstrado nos autos, a utilização de carro de som, realizando propaganda
eleitoral em desacordo com a norma, em sede liminar, determinou a suspensão da propaganda
irregular, com fixação de astreintes, no caso de eventual descumprimento da medida judicial.
Porém, infere-se dos autos que o representado, quando notificado a respeito da propaganda
irregular, providenciou imediatamente a retirada, demonstrando o cumprimento da decisão liminar
proferida. Nesses termos, a retirada da propaganda irregular tem o condão de afastar a aplicação
da penalidade estabelecida em lei.
Decido.
Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais JULGO PROCEDENTE a presente
representação, confirmando o mandado de constatação, porém sem aplicação de multas ou
imposição de quaisquer outras providências, vez que sanada a irregularidade.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Feitas as necessárias anotações e comunicações de praxe, com o trânsito em julgado arquivem-se
os autos com as cautelas de estilo.
Querência/MT, 15 de abril de 2019.
THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO
Juiz Eleitoral
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