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JUSTIÇA ELEITORAL 
 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON PR 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600345-88.2020.6.16.0121 / 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CÂNDIDO
RONDON PR 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO MARECHAL RONDON CADA VEZ MELHOR 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO "MEU VOTO DE FÉ" 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Trata-se de Representação ajuizada contra propaganda eleitoral veiculada por Coligação
Partidária concorrente ao pleito majoritário no Município de Marechal Cândido Rondon. Foram
apresentadas, em síntese, alegações de que a legenda partidária PRTB consta indevidamente na
propaganda veiculada pela coligação representada "Meu Voto de Fé" e que isto configuraria
irregularidade nos termos do art. 9º, 10 e 11 da Resolução TSE 23.610, e 6º, §2º da Lei 9.504/97.
Ao final consta pedido para proibir a veiculação de propaganda na forma que foi impugnada, com
pedido liminar para abstenção imediata de sua utilização.
 
Éo essencial a ser relatado. Decido.
 
No pedido de registro coletivo da coligação MEU VOTO DE FÉ foram relacionados como
integrantes os partidos CIDADANIA e MDB. Posteriormente, houve petição pedindo a retificação
daquele pedido para que fosse incluído o partido PRTB na união das agremiações.
Entretanto, em decisão proferida por este Juízo nos autos n 0600082-56.2020.6.16.0121, foi
deferida a habilitação daquela coligação para participar do pleito, indeferindo, por outro lado, a
inclusão do PRTB (documento de id 13909043) na união das agremiações.
 
Assim, presentes se encontram os requisitos necessários à concessão da liminar postulada
(verossimilhança + urgência), sendo certo que não pode ser admitida a veiculação de propaganda
pela coligação representada citando partido que não a integra, especialmente depois de a
inclusão pretendida ter sido indeferida por esta Justiça Eleitoral.
 
Em conclusão, defiro a medida liminar de tutela de urgência requerida para determinar que a
Coligação Partidária MEU VOTO DE FÉ se abstenha de utilizar propaganda eleitoral na qual
conste - ou faça qualquer referência - ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro ou à sigla dele
(PRTB), bem como para que recolha todo e qualquer material que se enquadre nesta situação
irregular, sob pena de multa de R$ 100,00 por material físico apreendido, e de R$ 1.000,00 por
cada veiculação de propaganda em meio virtual de comunicação.
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Fixo o prazo de 24 horas a partir da intimação da coligação representada para o cumprimento
desta decisão, incidindo, a partir de então, os efeitos da multa cominada.
 
Cite-se a Coligação Requerida para, querendo, contestar no prazo legal. Após, conceda-se
vista ao Ministério Público Eleitoral.
 
Intimem-se.
 
Marechal Cândido Rondon, 10 de outubro de 2020
 
Renato Cigerza
Juiz Eleitoral
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