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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

JUÍZO DA 36ª ZONA ELEITORAL

CATOLÉ DO ROCHA/PB

 

PROCESSO: 0600404-67.2020.6.15.0036 

REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "POR AMOR A JERICÓ" (PP e PSDB)

ADVOGADOS: Luciano Monteiro da Silva, OAB/PB nº 20.528, Evaldo Solano de Andrade Filho, OAB/PB
nº 4.350-A

REPRESENTADOS: PARTIDO CIDADANIA DE JERICÓ/PB, KADSON VALBERTO LOPES
MONTEIRO

ADVOGADO: Charles Alberto Monteiro Lopes, OAB/PB nº 17.016

 

 

SENTENÇA

 

 

Vistos.

 

Trata-se de representação formulada pela COLIGAÇÃO "POR AMOR A JERICÓ" (PP e PSDB) em face do
PARTIDO CIDADANIA DE JERICÓ/PB e KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO, devidamente
qualificados nos autos do presente processo, na qual pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, em sede
de urgência, pela citação dos representados, pela produção de provas por todos os meios admitidos em direito
e, no mérito, pela procedência da demanda, com a confirmação da medida liminar eventualmente deferida e a
proibição de que os representados publiquem propaganda em mídias sociais ou visuais em que conste o Sr.
João Neto Alves de Oliveira como candidato a Vice-Prefeito.

 

Presentes os requisitos mínimos constantes da Res. TSE nº 23.608/2019, a petição inicial foi recebida (ID nº
24195525), bem como foi indeferida a antecipação de tutela inicialmente requerida.

 

Regularmente citados, um dos representados apresentou defesa (ID nº 25382995), havendo o outro deixado o
prazo transcorrer sem manifestação.
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Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da presente representação.

 

 

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

 

 

Antes de adentrar à análise acerca do mérito da demanda, impende a este Juízo se manifestar sobre os
requerimentos de produção dos meios de prova necessários realizado pela parte representante na peça inicial
e por um dos representados em sua defesa. Inobstante nada impedir, em princípio, a aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil para a complementação do rito contido na Res. TSE nº 23.608/2019, tal
possibilidade deve ser entendida como excepcional, adotando-se, por regra, a pré-constituição da prova
quando da primeira manifestação das partes no processo. Com efeito, por não vislumbrar a necessidade de
produção adicional de prova, inclusive pela pré-constituição do acervo probatório já realizada pelo
representante na exordial e pelo representado na resposta, indefiro os ditos pedidos.

 

Superada tal questão, passo a analisar o mérito da causa.

 

Inicialmente, cumpre registrar que não vislumbro, nestes autos, a existência de prática de atos de propaganda
eleitoral irregular pela parte representada. A documentação juntada a este processo revela tão somente a
prática de atos de propaganda com a figura do Sr. João Neto Alves de Oliveira em um momento no qual
inexistia renúncia à sua outrora candidatura ao cargo de Vice-Prefeito do Município de Jericó/PB, sem
comprovar que novos atos de propaganda que divulguem aquele cidadão como candidato hajam sido
praticados. O que há nos autos, em verdade, são elementos, colacionados pela parte representada, de
divulgação do novo candidato a Vice-Prefeito da chapa majoritária, nos quais o Sr. João Neto Alves de
Oliveira também se encontra presente, o que não é legalmente vedado, uma vez que este cidadão pode
simplesmente apoiar a nova chapa concorrente.

 

Insta rememorar que os atos de propaganda praticados até o momento da renúncia do outrora candidato, Sr.
João Neto Alves de Oliveira, reputam-se válidos, uma vez que foram realizados conforme a realidade
daquele momento eleitoral, em consonância com o princípio do tempus regit actum. Neste contexto, não
vislumbro razoabilidade em obrigar os representados a promoverem a retirada de material de propaganda
eleitoral neste momento, especialmente porque a única determinação legal relacionada à retirada de material
de propaganda pré-existente advém do próprio calendário eleitoral (Res. TSE nº 23.627/2020), o qual assiste
a candidatos e agremiações partidárias um prazo de 30 (trinta) dias para a retirada do material de propaganda
eleitoral após o primeiro turno das eleições municipais de 2020.

 

Ademais, considerando que a divulgação de novos materiais de propaganda com o outrora candidato poderia
desequilibrar o pleito eleitoral, registro que a prática de novos atos de propaganda eleitoral deve respeitar a
atual realidade da chapa concorrente, sem a divulgação do candidato renunciante como componente desta.
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Desta feita, a procedência parcial da presente representação, com a determinação de que a parte representada
se abstenha de praticar apenas novos atos de propaganda eleitoral que divulguem o Sr. João Neto Alves de
Oliveira como candidato a Vice Prefeito do município de Jericó/PB para as Eleições de 2020, é o que se
impõe.

 

 

DISPOSITIVO

 

 

Diante das razões acima expostas e em harmonia parcial com o parecer ministerial, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão apresentada na exordial, DETERMINANDO que a parte
representada se abstenha de praticar novos atos de propaganda eleitoral que divulguem o Sr. João Neto Alves
de Oliveira como candidato a Vice Prefeito do município de Jericó/PB para as Eleições de 2020.

 

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

 

Vistas ao Ministério Público Eleitoral, através 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, realizem-se os devidos registros e arquivem-se com as cautelas de
praxe.

 

 

Catolé do Rocha/PB, data da assinatura eletrônica.

 

 

João Lucas Souto Gil Messias

 Juiz Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral


