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JUSTIÇA ELEITORAL 
 045ª ZONA ELEITORAL DE SENHOR DO BONFIM BA 

 
  
PROCESSO  (1298) Nº 0600624-17.2020.6.05.0045 / 045ª ZONA ELEITORAL DE SENHOR DO BONFIM BA 
INTERESSADO: COLIGAÇÃO SENHOR DO BONFIM FELIZ DE NOVO, COLIGAÇÃO UNIDOS POR UMA NOVA
BONFIM 
  

 
DECISÃO  /  MANDADO   /  OFÍCIO à PM e à Polícia Civil

Vistos etc.

 
Trata-se de procedimento autuado a partir de comunicação de conflito de data, horário e local de carreatas entre as coligações “UNIDOS POR UMA NOVA

BONFIM” e “SENHOR DO BONFIM FELIZ DE NOVO”.

 
Consta nos autos que ambas as coligações comunicaram ao Comando local da Polícia Militar a intenção de realizar carreata no dia 14.11.2020, a partir das

16:00h, na sede deste município (Id. 39692739 e 39692740).

 
No dia de hoje, por volta das 18:00h, após tomar conhecimento de que o conflito persistia, este Juízo solicitou à Chefia do Cartório Eleitoral que agendasse

uma reunião entre ambas as coligações a ser mediada por este magistrado, a fim de que uma solução consensual fosse buscada, em primeiro lugar.

 
A reunião teve início às 18:30h, porém não se obteve êxito num acordo.

 
Os representantes da coligação “UNIDOS POR UMA NOVA BONFIM” ponderaram, em suma, que: a) fez a comunicação da carreata no dia 26.10.2020,

enquanto que a coligação adversária somente o fez no dia 03.11.2020; b) historicamente, a coligação adversária faz carreata no dia 13 (que é o dia

correspondente ao número do Partido deles), e, imaginando que fariam o referido ato no dia de hoje, optou a requerente por realizar sua carreata no Distrito

de Igara, com os seus correligionários, para evitar um confronto entre os seguidores das coligações adversárias; c) que seria impossível realizar as duas

carreatas, na sede do município, no dia de amanhã, sem que houvesse choque entre os seguidores das coligações participantes.

 
Já as representantes da coligação “SENHOR DO BONFIM FELIZ DE NOVO” disseram, em resumo, que: a) a lei não impede a realização de duas ou mais

carreatas em dias seguidos, no mesmo local; b) poderiam tentar organizar roteiros distintos, de modo que os veículos das coligações adversárias não se

encontrassem pelas ruas da sede do município; c) a escolha por realizar a carreata hoje no Distrito de Igara foi uma opção da coligação adversária.

 
Era o necessário a se relatar. Passo a decidir.

 
Vejamos como dispõe a legislação acerca do tema:

 
Código Eleitoral. Art. 35. Compete aos juízes:

IV - fazer as diligências que julgar necessárias a ordem e presteza do serviço eleitoral;

V - tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada

caso exigir;

XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições;

 
 
Lei 9.504/97. Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da

polícia.

 § 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua

realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário.
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No caso dos autos, vê-se sem maiores dificuldades que foi a coligação “UNIDOS POR UMA NOVA BONFIM” aquela que primeiramente comunicou à

autoridade policial que pretendia realizar a carreata no dia e horário ora em conflito.

 
A declaração de sua preferência somente poderia ser negada por este Juízo, caso se demonstrasse abuso do direito, como, utilizando um exemplo extremo,

seria o caso hipotético de uma coligação que, logo no início do período de campanha eleitoral, encaminha ofício à autoridade policial, desejando reservar

todos os finais de semana para seus atos políticos, em detrimento dos adversários.

 
Esta, todavia, não foi a hipótese dos autos, já que os representantes da coligação “UNIDOS POR UMA NOVA BONFIM” demonstraram que a coligação

adversária realizou carreata nos últimos dias, na sede deste município, não sendo justo que realizasse carreatas hoje e amanhã, na sede do município,

tolhendo a requerente de exercer o seu direito no dia de amanhã.

 
Destaque-se, ainda, que, na noite de hoje, a coligação requerente teria direcionado sua carreata para o Distrito de Igara, em respeito ao dia 13,

tradicionalmente utilizado pela coligação adversária para sua livre manifestação na sede deste município.

 
Por outro lado, qualquer pessoa que conheça minimamente as vias de tráfego do nosso município, e que tenha presenciado as últimas carreatas realizadas

pelas duas coligações ora em conflito, sabe que é muito difícil haver dois atos políticos dessa envergadura ao mesmo tempo na sede da nossa cidade, sem

que haja um encontro (para não dizer confronto) dos correligionários dos referidos grupos políticos.

 
Ante o exposto, AUTORIZO a coligação “UNIDOS POR UMA NOVA BONFIM” a realizar sua carreata pelas ruas da sede deste município, no dia

14.11.2020, com início previsto para as 16:00h, nos termos do ofício nº 26/2020 constante nos autos, observadas as prescrições quanto às normas

sanitárias.

 
Resta facultado à coligação “SENHOR DO BONFIM FELIZ DE NOVO” realizar ato dessa natureza, no dia 14.11.2020, em qualquer dos distritos deste

município, observadas as prescrições da Portaria nº 01.10/2010 deste Juízo, especialmente quanto à vedação de deslocamentos em comboio pelas

rodovias, e mediante aviso ao Comando local da Polícia Militar com antecedência mínima de 8 (oito) horas, em caráter excepcional, para se permitir

o planejamento operacional possível.

 
Uma via da presente serve como OFÍCIO ao Comando do 6º Batalhão da Polícia Militar e à Coordenação da 19ª Coorpin, para conhecimento e providências

de suas alçadas. Caso haja resistência ao cumprimento desta ordem, deverão a Equipe de Fiscalização e/ou os policiais integrantes dos órgãos de

Segurança Pública em referência proceder à apreensão de veículos e equipamentos, dando-se preferência aos carros de som, e conduzir à Delegacia de

Polícia os que tencionarem a resistir, sejam eles candidatos, representantes de partidos/coligações ou correligionários, para as providências decorrentes do

crime previsto no art. 347, do Código Eleitoral.

 
Publique-se. Intimem-se. Ciência ao MPE. Utilizem-se os meios de comunicação mais expeditos e eficientes, dentre eles aplicativos de mensagens

instantâneas, como WhatsApp.

 
Senhor do Bonfim/BA, 13 de outubro de 2020.

 
(assinado digitalmente)

 
TARDELLI BOAVENTURA

Juiz da 45ª Zona Eleitoral
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