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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
CARTÓRIO DA 069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO BENTO PB

 
REPRESENTAÇÃO (11541)
PROCESSO Nº 0600126-64.2020.6.15.0069
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 69ª ZONA ELEITORAL 
 
REPRESENTADO: ELEICAO 2020 JARQUES LUCIO DA SILVA II PREFEITO, ELEICAO 2020
JUREIA GOMES RODRIGUES LUCIO VICE-PREFEITO, ELEICAO 2020 JACI SEVERINO DE
SOUZA PREFEITO,  COLIGAÇÃO TRABALHO DE CORAÇÃO,  COLIGAÇÃO
DESENVOLVIMENTO COM SENTIMENTO, JOSEILMA REZENDE RAMALHO DA SILVA 
Advogados do(a) REPRESENTADO: LEONARDO GIOVANNI DIAS ARRUDA - PB11002,
TICIANO DINIZ NOBRE - PB11747 
Advogados do(a) REPRESENTADO: JOAO VICTOR ALMEIDA DE LUCENA - PB26628,
NICOLE GOMES DE ARAUJO - PB26635 
Advogados do(a) REPRESENTADO: LEONARDO GIOVANNI DIAS ARRUDA - PB11002,
TICIANO DINIZ NOBRE - PB11747, ALEX SOARES DE ARAUJO ALVES - PB20625, FABIO
BRITO FERREIRA - PB9672 
Advogados do(a) REPRESENTADO: JOAO VICTOR ALMEIDA DE LUCENA - PB26628,
NICOLE GOMES DE ARAUJO - PB26635 
Advogado do(a) REPRESENTADO: PAULO GUSTAVO DE MELLO E SILVA SOARES -
PB11268
 

SENTENÇA
  

Vistos. 
 

  
Trata-se de representação formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em

face da COLIGAÇÃO "TRABALHO DE CORAÇÃO" (PTB, PSL, PODE, PRTB,
SOLIDARIEDADE, DEM, PSDB, PSD, AVANTE, CIDADANIA, MDB, REPUBLICANOS, PDT) e
seus candidatos JARQUES LUCIO DA SILVA II e JOSEILMA REZENDE RAMALHO DA SILVA
, e em face da COLIGAÇÃO  "DESENVOLVIMENTO COM SENTIMENTO" (PP, PSC, PROS) e
seus candidatos JACI SEVERINO DE SOUZA e JUREIA GOMES RODRIGUES, devidamente
qualificados nos autos do presente processo, na qual pugnou pela condenação das partes
representadas ao pagamento de multa à ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Presentes os requisitos mínimos constantes da Res. TSE nº 23.608/2019, a petição
inicial foi recebida (ID nº 19076747 ). 

Regularmente citados, os representados apresentaram defesa (ID nº 19957203, 
20278552, 20298350 ). 

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral juntou parecer (ID 23565834 ). 
 

  
É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 
 

  
Inicialmente, cumpre registrar que o feito encontra-se livre de nulidades, não

havendo, portanto, defeitos processuais a serem saneados nesta sentença. Outrossim, desde já,
afasto a tese da defesa, segundo a qual o objeto da presente ação deveria constar dos autos da
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ação originária, qual seja, a Tutela Cautelar Antecedente nº 0600112-80.2020.6.15.0069, que
fixou multa de R$ 50 mil reais por ato de descumprimento ao comando decisório. Em
consonância com a interpretação do Egrégio Tribunal Eleitoral da Paraíba, este Juízo entende
que cada ato deve ser analisado em ação própria, para a análise do seu conjunto fático e
probatório. 

Prossigo. 
Como se sabe, atualmente vigora nos municípios de São Bento/PB e Paulista/PB,

integrantes desta 69ª Zona Eleitoral, a regra contida no dispositivo da sentença prolatada nos
autos do processo mencionado supra nº 0600112-80.2020.6.15.0069 e, ainda, com o mesmo
dispositivo, a sentença da Tutela Cautelar Antecedente nº 0600105-88.2020.6.15.0069, cujo texto
transcrevo à seguir: 

  
 

Diante das razões acima expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão apresentada na exordial e também em sede de recurso, para, enquanto
os Municípios desta 69ª Zona Elei toral  não est iverem classi f icados
na bandeira verde, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, proibir a
realização de passeatas, carreatas e caminhadas e comícios durante a
campanha eleitoral referente às Eleições 2020, permitindo-se, por outro lado, a
realização de outros atos de campanha, a exemplo de reuniões em ambientes
controlados e adesivaços, desde que respeitados todos os protocolos de
segurança e saúde do Estado da Paraíba, notadamente o Decreto nº 40.122/2020 e
Parecer Técnico 14/2020, emitido pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba,
sob pena de aplicação de multa estipulada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada  ato que desrespeite a presente decisão. (o termo comícios acrescido em
sede de aclaratórios)
 
Estamos diante, portanto, de uma norma, criada pelo juízo eleitoral, em face do caso

concreto que lhe foi então apresentado pelo Ministério Público, autor da peça exordial daqueles
autos. Esta norma, que se soma a todas as demais já presentes no ordenamento jurídico pátrio,
é, na verdade, uma norma individual, que se diferencia das demais normas exatamente porque
tem aptidão para se tornar imutável pela coisa julgada. O julgador, ao analisar o caso concreto,
seleciona a norma geral e, interpretando-a de acordo com a Constituição Federal, cria a norma
que serve de fundamento jurídico para a sua decisão. É aqui que se encontra a mencionada 
norma individual. No precedente do juízo, há a criação de norma chamada de ratio decidendi e há
ainda a norma jurídica que valerá para o caso concreto, ou seja, a norma individual. 
 

"Perceba-se, então, que a normatividade da decisão jurisdicional revela-se em duas
dimensões: cria-se a regra jurídica do caso concreto (extraível da conclusão da
decisão) e a regra jurídica que servirá como modelo normativo de casos futuros
semelhantes àquele (que se extrai da fundamentação da decisão". (DIDIER JR,
Fredie, BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. Curso de Direito Processual
Civil, Vol. 2. 12ª Ed. p. 353.)
 
  
Com efeito, qualquer ato eleitoral que viole a regra insculpida nos autos dos 

processos nº 0600112-80.2020.6.15.0069 e nº 0600105-88.2020.6.15.0069 só pode ser
considerado ato eleitoral irregular, equiparado a qualquer outro ato que viole algum dos
dispositivos contidos no nosso ordenamento jurídico. Daí porque o representante utilizou-se da
sistemática da representação eleitoral no caso sob análise. Sem dúvida, poder-se-ia pensar que
estamos diante, na verdade, de cumprimento de sentença, que estabeleceu obrigação de não-
fazer. Do ponto de vista estritamente processual, esse raciocínio faz todo sentido. No entanto, no
campo eleitoral, penso que, se estamos diante de ato de campanha potencialmente irregular, o
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caminho para se acionar a Justiça Eleitoral, como já citado alhures, é o da representação
eleitoral, nos termos da Res. TSE nº 23.608/19. 

Feita essa breve introdução, avançamos ao caso concreto colocado diante deste
Juízo. 

Em síntese, o representante alega que, no dia dezenove de outubro do corrente
ano, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença acima referida, a Coligação Trabalho de
Coração e seu candidato à prefeito Jarques Lucio da Silva II teriam realizado comício na Rua do
Rio, “aproveitando-se do evento que estava agendado como suposta adesivação”. Do mesmo
modo teriam agido a Coligação Desenvolvimento com Sentimento e seu candidato à prefeito
Galego Souza, no dia 18 de outubro de 2020, na localidade de Barra de Cima, ambos causando
grande aglomeração de pessoas. 

Juntou fotografias e vídeos do evento com a exordial. 
Em sua defesa, a Coligação Trabalho de Coração e o candidato Jarques Lucio da

Silva II esclareceram que não houve ato de propaganda, uma vez que, segundo os
representados, “não havia estrutura de evento político, não havia palco, carros de som, tendas,
etc.", e questionou ainda a aplicação da multa aos seus candidatos, tendo em vista que não
figuraram no polo passivo da ação originária. A Coligação Desenvolvimento com Sentimento e os
seus candidatos, insistiram na tese da ilegitimidade da Justiça Eleitoral para “processar e julgar
representação cuja causa de pedir não é abrangida pelas normas eleitorais”, questionou a
aplicabilidade da multa e sustentou ainda que os candidatos realizaram “adesivaço”, estando
esse fora do proibitivo constante do comando decisório, e, ainda, que “as medidas de segurança
foram adotadas pelo representado”.  
  

Pois bem. 
  
O ponto central da discussão, portanto, é se os atos de campanha em questão (de

ocorrência indubitável, haja vista as fotos e vídeos e a ausência de negativa das partes)
desrespeitou a norma contida na sentença acima mencionada. O representante entendeu que
sim, houve ferimento àquela norma jurídica. As coligações e candidatos representados, por sua
vez, entenderam que não. O Ministério Público, instado a se manifestar, uma vez que  é o autor
da presente ação e também responsável pela propositura da representação que deu origem à
norma aqui discutida, pugnou pela procedência da representação e pela aplicação da multa.
Resta apenas a este Juízo dar seu olhar sobre o fato controverso. É o que se fará a partir de
agora. 
  

Da análise minuciosa de todos os documentos que acompanham a presente
representação, data máxima vênia a entendimentos contrários, entendo que, nos casos concretos
 apresentados, houve, por parte dos representados, nítido desrespeito ao comando da sentença
acima referida. 

Explico. 
O comando daquela sentença de mérito era simples: ficaram proibidos os seguintes

atos de campanha: passeatas, caminhadas, carreatas e comícios. No vídeo de ID (19009830 ) há
provas do flagrante desrespeito à decisão, porém não é possível identificar os verdadeiros
organizadores da carreata, haja vista que a responsabilidade do partido/coligação/candidato
precisa ser demonstrada e, caso não sejam os organizadores, é necessário provar que os
beneficiários tomaram conhecimento e não adotaram as medidas necessárias para impedir a
realização ou fazer cessar o evento. A parte final da sentença também é bastante clara, ao
permitir a realização dos demais atos de campanha, “a exemplo de reuniões em ambientes
controlados e adesivaços, desde que respeitados todos os protocolos de segurança e saúde
do Estado da Paraíba, notadamente o Decreto nº 40.122/2020 e Parecer Técnico 14/2020,
emitido pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, sob pena de aplicação de multa
estipulada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada  ato que desrespeite a presente
decisão”. É neste ponto que entendo haver flagrante ferimento à norma jurídica pelos
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representados. 
No vídeo de ID 19009830 percebe-se claramente uma aglomeração de pessoas,

muitas delas sem máscaras e sem o distanciamento social adequado. A quantidade de pessoas
aglomeradas é, inclusive, incompatível com a possível conclusão de que se tratava de um evento
em ambiente controlado ou mesmo um simples adesivaço. Ao analisar os vídeos, é possível
perceber que o candidato Jarques Lucio da Silva II mostrava-se bastante animado com o
resultado alcançado naquela comunidade, tendo, inclusive, realizado o compartilhamento das
imagens da aglomeração em sua rede social, conforme constam dos autos. A organização do
evento deveria, na verdade, dar a correta orientação aos eleitores, instruindo para que todos
mantivessem a distância adequada e o uso de máscaras, ainda que estivessem ao ar livre. No
entanto, não restou demonstrada preocupação nesse sentido. 

Lado outro, no vídeo de ID 19009845, percebe-se que a Coligação Desenvolvimento
com Sentimento e seus candidatos adotaram posturas parecidas. O evento aparenta ter sido
ainda mais planejado, tendo em vista que há locutor/animador e toldos para acomodar a
população, nada indica que se tratava apenas de um adesivaço. A ausência de distanciamento
social era evidente, a falta de cuidado com a saúde de todos, idem. 

Não há, nos autos, prova de que houve a distribuição de álcool em gel 70% para
todos os participantes e nem a obrigatoridade do uso de máscara ; não há prova de que o espaço
para cada família foi corretamente demarcado, respeitando-se o distanciamento social; não há
provas de que os representados trabalharam para manter a ordem e o respeito às normas
sanitárias durante o evento objeto da presente representação. Com efeito, o reconhecimento do
ato irregular é medida que se impõe. 

Concluído que houve, de fato, ferimento à norma jurídica individual em vigor, resta
apenas decidir qual será o quantum da multa a ser aplicada e os alcançados pela punição. 

Considerando que a presente ação foi ajuizada com base no descumprimento da 
decisão prolatada nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0600112-80.2020.6.15.0069 e
que, no polo passivo da referida demanda, figuraram os partidos e coligações, e não os
candidatos, entendo que a multa alcança apenas os partidos dos respectivos representados
presentes neste feito, à exceção do candidato Jarques Lucio da Silva II, que, juntamente com o
seu partido CIDADANIA, deve arcar com a penalidade. Explico. O candidato figurou no polo
passivo da Tutela Cautelar Antecedente nº 0600105-88.2020.6.15.0069, cuja sentença foi a
mesma dos autos da ação 0600112-80.2020.6.15.0069, por expressa determinação contida na
parte dispositiva: 
  
 

“Aplique-se a presente decisão de mérito à ação de Tutela Cautelar Antecedente nº
0600232-34.2020.6.15.0034, por tratar-se do mesmo tema, autor e causa de pedir.
Afora isso, o representado da ação supracitada, Jarques Lúcio da Silva II, é o
candidato a prefeito da Coligação "Trabalho de Coração", presente também no polo
passivo desta demanda e impetrante do Mandado de Segurança Cível nº 0600304-
26.2020.6.15.0000.”
 
 

  
Leia-se, "Tutela Cautelar Antecedente nº 0600105-88.2020.6.15.0069", houve erro

material por parte desse julgador na hora de inserir o número do processo, porém resta claro, nos
autos das duas ações, a aplicação da sentença ao candidato Jarques Lucio da Silva II, pisando e
repisando que ele foi regularmente citado naquele processo, tendo, inclusive, apresentado defesa
e deixado transcorrer o prazo legal sem qualquer recurso. A conduta esperada por parte do
candidato era a de obediência à decisão prolatada por esse Juízo Eleitoral. 

 
  

Por fim, analisando os atos de campanha irregulares praticado pelos representados,
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bem como considerando-se a realidade desta Zona Eleitoral, concluo que a multa cabível é,
exatamente, a mesma anteriormente fixada, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tal
valor, no meu entender, é o valor mínimo estabelecido pelo juízo para cada ato que desrespeite o
comando da sentença e deve ser aplicado, de forma solidária, ao Partido Cidadania e seu
candidato Jarques Lucio da Silva II e ao Partido Progressistas, não alcançando todos os
partidos das duas coligações, mas apenas os referentes aos candidatos presentes no polo
passivo desta demanda, por força do artigo 241 do Código Eleitoral, in verbis: 

  
 

Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos
partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados
pelos seus candidatos e adeptos.
 
Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e
aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando
integrantes de uma mesma coligação. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
(grifei)
 

  
DISPOSITIVO 
 

  
Diante das razões acima expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a

pretensão apresentada na exordial e aplico ao CIDADANIA, solidariamente com seu respectivo
candidato JARQUES LUCIO DA SILVA II, e ao PROGESSISTAS, ambos órgãos municipais de
São Bento, a multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros e correção
monetária incidentes a partir dos atos questionados (18/10/2020 e 19/10/2020). 

 
  

PUBLIQUE-SE EM MURAL, SERVINDO-SE A PUBLICAÇÃO COMO INTIMAÇÃO
DOS REPRESENTADOS. CERTIFICADA EVENTUAL INDISPONIBILIDADE DESTE MEIO,
INTIME-SE SUCESSIVAMENTE PELAS DEMAIS VIAS CONSTANTES DO ART. 12, § 1º, DA
RES. TSE Nº 23.608/2019, INDEPENDENTE DE HORÁRIO (ART. 9º, CAPUT, DA RES. TSE Nº
23.608/2019). 

 
  

Paralelamente aos comandos acima explicitados, oficie-se ao Ministério
Público Estadual, em atuação na Comarca de São Bento, para averiguar a possível
incidência do art. 268 do Código Penal no caso concreto, promovendo-se a identificação e
a individualização das possíveis condutas penalmente relevantes. 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral, por meio de expediente no Processo Judicial
Eletrônico (PJe), vide art. 12, § 7º, da Res. TSE nº 23.608/2019, com suas prerrogativas legais. 

  
Interposto recurso, intime(m)-se o(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões

no prazo de 1 (um) dia e, apresentadas ou decorrido o prazo, proceda-se consoante o disposto
no art. 22, parágrafo único, da Res. TSE nº 23.608/2019; transitado em julgado, intimem-se os
representados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento da quantia imposta ao
Fundo Partidário e, decorrido in albis o prazo assinalado sem a satisfação do débito, encaminhe-
se ofício detalhado para a Procuradoria da Fazenda Nacional, representante da União em
execuções fiscais e semelhantes, para que proceda com a execução do presente título executivo
judicial em desfavor dos representados, arquivando-se os autos, ao fim, com as cautelas de pra
xe. 

SÃO BENTO, data da assinatura eletrônica. 
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José Normando Fernandes

Juiz Eleitoral da 69ª ZE 
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