
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

Portaria nº 9/2022 TRE-PB/PTRE/47ª_ZONA

A Juíza  da  47ª  Zona  Eleitoral,  Dr(a).  Flávia  Fernanda  Aguiar  Silvestre,
autoridade  responsável  pelo  exercício  do  poder  de  polícia  e  pelo  disciplinamento  e
fiscalização  da propaganda eleitoral de rua nos Municípios de  Araçagi,  Duas  Estradas,
Pilõezinhos, Pirpirituba, Sertãozinho e Serra da Raiz/PB, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento no inc. XVII do art. 35 do Código Eleitoral e,

CONSIDERANDO que no dia da eleição é proibido o uso de alto-falantes e
amplificadores de som; a promoção de comício ou carreata; a arregimentação de
eleitor e a propaganda de boca de urna, configurando tais condutas o crime previsto no Art.
39, § 5º da Lei 9.504/97;

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar a ordem pública no dia das
eleições, inclusive após o término da votação;

CONSIDERANDO que compete à  Justiça  Eleitoral  o  exercício  do poder  de
polícia, adotando medidas necessárias para assegurar a lisura da campanha e a igualdade
de condições entre os candidatos, com o cumprimento da lei e a manutenção da ordem
pública;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  envidar  esforços  para  que  o  pleito
eleitoral transcorra de forma pacífica e ordenada, com respeito às leis vigentes;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar que eventual comemoração dos eleitos ocorra até as 23h00 (vinte e três
horas) da noite do dia 30/10/2022, sem qualquer limite de tolerância de horário, bem como
em locais distintos, com pelo menos 500m (metros) de distância de um evento para o outro,
sendo:

I- em Araçagi-PB:

a)comemorações  referentes  ao  cargo  de  Governador:PRAÇA  MACRINA
MAROJA, RUA FELIPE RODRIGUES-ARAÇAGI-PB.

b)comemorações  referentes  ao  cargo  de  Presidente:EM  FRENTE  AO
GINÁSIO O MONTEIRÃO, AVENIDA OLIVIA MAROJA-ARAÇAGI-PB.

II- em Duas Estradas-PB:

a)comemorações referentes ao cargo de Governador:PARQUE DO FORRÓ,
RUA JOSÉ FELIPE, CENTRO- DUAS ESTRADAS-PB

b)comemorações  referentes  ao  cargo  de  Presidente:ESTAÇÃO
FERROVIÁRIA, RUA JOSÉ MORENO GONDIN- DUAS ESTRADAS-PB.

III- em Pilõezinhos-PB:
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a)comemorações  referentes  ao  cargo  de  Governador:PRAÇA  SÃO
SEBASTIÃO, RUA JOÃO ALVES DE SOUSA-PILÕEZINHOS-PB

b)comemorações referentes ao cargo de Presidente:PRAÇA MONSENHOR
EMILIANO DE CRISTO, RUA JOSÉ DAVID-PILÕEZINHOS-PB.

IV- em Pirpirituba-PB:

a)comemorações  referentes  ao  cargo  de  Governador:PRAÇA  DA
CULTURA, RUA JOÃO PESSOA- PIRPIRITUBA-PB

b)comemorações  referentes  ao  cargo  de  Presidente:PRAÇA  PADRE
RICARDO, RUA CELSO CIRNE- PIRPIRITUBA-PB.

V- em Sertãozinho-PB:

a)comemorações referentes ao cargo de Governador:PRAÇA EDMILSON
RIBEIRO, RUA RUA JOSÉ SOARES- SERTÃOZINHO-PB.

b)comemorações  referentes  ao  cargo  de  Presidente:PRAÇA  FREI
DAMIÃO, RUA JOÃO PESSOA- SERTÃOZINHO-PB.

VI- em Serra da Raiz-PB:

a)comemorações referentes ao cargo de Governador:PRAÇA INIGUAÇU,
RUA MAJ COSTA, CENTRO-SERRA DA RAIZ-PB

b)comemorações  referentes  ao  cargo  de  Presidente:EM  FRENTE  A
CRECHE NEUZA CAVALCANTE, RUA BENTO JOSÉ DA COSTA, CENTRO- SERRA DA RAIZ-
PB.

Art. 2º. Determinar à autoridade policial e seus agentes que promovam o
encerramento dos eventos comemorativos com uso de carros de som, trios elétricos ou
qualquer outro instrumento de sonorização após o horário aludido no art. 1º.

Art. 3º. O descumprimento da presente portaria sujeitará o(s) infrator(es) a
responder  pelo  crime  de  desobediência  previsto  no  art.  347  do  Código  Eleitoral,  sem
prejuízo da contravenção penal do parágrafo único do art. 42 do Decreto Lei n.º 3.688, de
02/10/1941.

Art. 4º. Os casos omissos serão submetidos imediatamente ao Juízo da 47ª
Zona Eleitoral.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
da Justiça Eletrônico, devendo ser remetida aos interessados por qualquer meio hábil de
comunicação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Guarabira, 26 de outubro de 2022.

FLÁVIA FERNANDA AGUIAR SILVESTRE
JUIZ(A) DA 47ª ZONA ELEITORAL

Documento assinado eletronicamente por Flávia Fernanda Aguiar Silvestre em 26/10/2022, às 11:40, 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 1419593 e o código CRC EDDCD47C.
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