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É o relatório.
Pois bem, acerca do assunto reza o parágrafo 1, art. 38 da Lei n. 9504/94:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou
candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1  Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição noo
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva
tiragem.
Vale ressaltar que, nos termos do artigo 38, § 1º, da Lei nº 9.504/97, a obrigatoriedade de tiragem,
CNPJ do candidato e da empresa responsável pela confecção estende-se apenas para materiais
de campanha impressos e gráficos.
O que não é o caso, pois, nas fotos tiradas pelo oficial de justiça, fica evidente a confecção manual
das bandeiras pelos apoiadores do representado. Logo, inaplicável o disposto no artigo 38, § 1º, da
Lei nº 9.504/97, pois, bandeira não é material impresso.
Nesse sentido o presente julgado:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. BANDEIRAS. AUSÊNCIA DE CNPJ/CPF
DO PRODUTOR E QUANTIDADE PRODUZIDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A

 NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. REPRESENTAÇÃO. 1. Interpretação restritiva do art. 38
e §§ da Lei das Eleicoes. 2. Inexigibilidade de inserção do CPF/CNPJ do produtor e da quantidade
produzida na propaganda veiculada por meio de bandeiras. De fato, estando expresso no caput do
referido artigo 38 que a regra ali inscrita aplica-se a folhetos, volantes e outros impressos, não é
possível estender-se o entendimento de modo a incluir bandeiras, cuja regulamentação se dá em

 3. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela provimento dodispositivo específico.
recurso. 4. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o
pedido.TRE-SP - RE: 46725 SP, Relator: ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO, Data de
Julgamento: 18/10/2012, Data 18/10/2012 - destacou-se)
Além disso, a prática da conduta não se evidencia pelo vídeo anexado que a propaganda tenha
dificultado o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Nem mesmo causou desequilíbrio
ao pleito eleitoral.
Decido.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Representação Eleitoral por propaganda
irregular.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Expeça-se o necessário
Transcorrido in albis o prazo recursal, ARQUIVE-SE os autos mediante observância das
formalidades legais.
Querência/MT, 15 de abril de 2019.
THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO
Juiz Eleitoral
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Vistos, etc,


