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JUSTIÇA ELEITORAL 
 170ª ZONA ELEITORAL DE CAMAÇARI BA 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600802-76.2020.6.05.0170 / 170ª ZONA ELEITORAL DE CAMAÇARI BA 
REPRESENTANTE: CAMAÇARI PRA QUEM VIVE AQUI 55-PSD / 65-PC DO B / 13-PT / 40-PSB / 90-PROS / 15-
MDB / 11-PP / 19-PODE 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO - BA19545 
REPRESENTADO: PRA CAMAÇARI SEGUIR AVANÇANDO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 23-
CIDADANIA / 25-DEM / 45-PSDB 
  
  
  
 
 
 
 

 
DECISÃO

 
 

Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar inaudita altera pars, intentada pela
Coligação “Camaçari pra quem vive aqui”, integrada pelos PT, PP, PSD, PCdoB, PSB, PROS,
MDB, PODEMOS, formada para concorrer nas eleições municipais de novembro de 2020, em
face da (1) Coligação “Pra Camaçari seguir avançando”, integrada pelos DEM, REPUBLICANOS,
PSL, PSC, CIDADANIA, PSDB, formada para concorrer nas eleições municipais de novembro de
2020, aduzindo, in verbis:
 
“(...) Iniciado o processo de votação, no dia 15 de novembro de 2020, a coligação representante
constatou que os crachás dos fiscais da coligação representada violam as disposições do art. 39,
§ 3º, da lei nº 9.504/97 c/c o art. 134 da resolução TSE nº 23.611/2019, que indicam
expressamente que no cartão de identificação deverá conter apenas o NOME dos fiscais e a
identificação do PARTIDO ou da COLIGAÇÃO, SEM REFERÊNCIA QUE POSSA SER
INTERPRETADA COMO PROPAGANDA ELEITORAL (...)”.
 
Com a vestibular, juntou documento.
 
É o breve relatório. Decido.
 
De fato razão assiste ao autor.
 
Perlustrando os autos, notadamente diante das fotografias de Ids. 39967484 e ss, constata-se a
existência de identificações de fiscais partidários em desacordo com as normas eleitorais.
 
Neste diapasão, importante transcrever o quanto determinam as normas constantes no artigo 39,
§ 3º, da lei nº 9.504/97 c/c o art. 134 da resolução TSE nº 23.611/2019, in verbis:
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“(...) Art. 39-A. (...)
 
§ 3o Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás,
constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização
do vestuário (...)”
 
“(...) Art. 134. No dia da votação, durante os trabalhos, é obrigatório o uso de crachá de
identificação pelos fiscais dos partidos políticos e das coligações, vedada a padronização do
vestuário (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, § 3º).
 
§ 1º O crachá deverá ter medidas que não ultrapassem 12cm (doze centímetros) de comprimento
por 10cm (dez centímetros) de largura e conter APENAS o nome do fiscal e o NOME e a SIGLA
do partido político ou da COLIGAÇÃO que representa, sem referência que possa ser interpretada
como propaganda eleitoral.
 
§ 2º Caso o crachá ou o vestuário estejam em desacordo com as normas previstas neste artigo, o
presidente da mesa receptora orientará os ajustes necessários para que o fiscal possa exercer
sua função na seção (...)”.
 
Portanto, as fotografias colacionadas atestam a veracidades das alegações do reclamante.
 
Contudo, conforme transcrito acima a solução jurídica adotada difere da quanto pretendida pelo
notificante, pois o §2º do artigo 134 da Resolução nº. 23.611/2019 do E. TSE é explícito à
conceder o poder dever do “presidente da mesa receptora” orientar “(...) os ajustes necessários
para que o fiscal possa exercer sua função na seção (...)”.
 
Ex positis, DEFIRO, em parte, o quanto requerido em sede liminar, para determinar que seja
expedida orientação aos presidentes da mesa receptora sobre as exigências e observância dos
regramentos acima, sobretudo orientando os fiscais à regularização de suas identificações, que
deverão conter, APENAS o nome do fiscal e o NOME e a SIGLA do partido político ou da
COLIGAÇÃO que representa, sem referência que possa ser interpretada como propaganda
eleitoral. Em estando irregular, será o fiscal advertido para as correções devidas, sem as quais
NÃO poderá permanecer no local.
 
Notifiquem-se os acionados para, querendo, apresentarem defesa, no prazo de lei.
 
Esta decisão tem força de ofício/mandado.
 
Intimações necessárias.
 
Camaçari, 15 de novembro de 2020.
 
André de Souza Dantas Vieira
Juiz Eleitoral
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