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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
 

Acórdãos e Resoluções 
 
Acórdãos 
 

Acórdão nº 222/2014 
 
Ação Penal Nº 50-98.2013.6.15.0016 - Classe4.  
(Protocolo 37.407/2013)  
Relator(a): Exmo Juiz Rudival Gama do Nascimento  
Procedência: Campina Grande-PB (16ª ZONA ELEITORAL - 
Campina Grande)  
Assunto: AÇÃO PENAL - PRERROGATIVA DE FORO - 
DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA - CRIME ELEITORAL - 
CARGO - PREFEITO - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - 
ARTIGO 299 CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO 
CRIMINAL  
AUTOR: MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL  
RÉU: JACÓ MOREIRA MACIEL  
ADVOGADO: EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES  
RÉU: JORGE LUIZ GOMES DA SILVA  
ADVOGADO : BRUNO LOPES DE ARAUJO  
RÉU: LINDEMBERGUE SILVA MACIEL  
ADVOGADO: DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS    
   
DENÚNCIA. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO. ART. 299 DO CÓDIGO 
ELEITORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. 
CONSISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA 
MATERIALIDADE E AUTORIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA  
   
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acorda o 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte 
decisão: " PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. UNÂNIME. NO 
MÉRITO, DENÚNCIA RECEBIDA POR IGUAL VOTAÇÃO, NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. ". Acórdão registrado sob o nº 
222/2014.  
   
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 16 de 
junho de 2014.   
   
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 27 de 
junho de 2014.  
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Acórdão nº 220/2014 
 
Petição Nº 26-84.2014.6.15.0000 - Classe24.  
(Protocolo 3.399/2014)  
Relator(a): Exmo. Juiz Membro José Augusto da Silva Nobre Filho  
Procedência: João Pessoa-PB  
Assunto: TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO - 
DENÚNCIA - CRIME ELEITORAL - CARGO - PREFEITO - ART. 347 
DO CÓDIGO ELEITORAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL  
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
REQUERIDO: LÚCIA DE FÁTIMA AIRES MIRANDA  
ADVOGADO: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA  
ADVOGADO: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR  
ADVOGADO: JOSE LEONARDO DE SOUZA LIMA JUNIOR  
ADVOGADA: PRISCILLA RIBEIRO PAULINO  
ADVOGADO: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR    
   
DENÚNCIA. DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. ARTIGO 347 DO 
CÓDIGO ELEITORAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE 
OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 
DENUNCIADA AFASTADA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA 
CONFIGURADO COM A NÃO RETIRADA DE PROPAGANDA 
ELEITORAL IRREGULAR NAS ELEIÇÕES 2012. PINTURA DE 
MURO EXCEDENTE A 4m². ARTIGO 37, § 2º, DA LEI DAS 
ELEIÇÕES. PREVISÃO DE SANÇÃO ESPECÍFICA DE MULTA 
NOS CASOS DE VEICULAÇÃO DA PROPAGANDA EM 
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ELEITORAL CORRELATA. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE 
DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. ATIPICIDADE. PRECEDENTES 
STF, STJ e TSE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.  
   
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acorda o 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte 
decisão: " PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 
UNÂNIME. NO MÉRITO, DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. UNÂNIME. 
SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO ANTONIO EUDES 
NUNES DA COSTA FILHO. ". Acórdão registrado sob o nº 220/2014.  
   
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 16 de 
junho de 2014.  
   
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 27 de 
junho de 2014.  
  

Acórdão nº 223/2014 
 
Inquérito Nº 278-58.2012.6.15.0000 - Classe18.  
(Protocolo 92.514/2012)  
Relator(a): Exmo Juiz Rudival Gama do Nascimento  
Procedência: Cabedelo-PB (57ª ZONA ELEITORAL - Cabedelo)  
Assunto: INQUÉRITO - IPL N.º 0322/2012-4 - SR/DPF/PB - CRIME 
ELEITORAL - ARTS. 299, 350 DO CÓDIGO ELEITORAL - ARTS. 
342, 343 DO CÓDIGO PENAL  
   
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
   
INVESTIGADO: IVAN DOS SANTOS SILVA  
   
INVESTIGADO: RENATO MENDES LEITE  
ADVOGADOS: JOSÉ EDÍSIO SIMÕES SOUTO,    LUIZ ALBERTO 
MOREIRA COUTINHO NETO,    EDUARDO HENRIQUE FARIAS 
DA COSTA  e  FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO  
   
INVESTIGADO: WELLINGTON RUSSEL FERREIRA    
   
ELEITORAL. INQUÉRITO POLICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REQUISIÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO CAPITULADO NO 
ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL (FALSIDADE DOCUMENTAL), 
OU CÓDIGO PENAL, ART. 342 (FALSO TESTEMUNHO); ART. 299 
DO CÓDIGO ELEITORAL (CORRUPÇÃO ELEITORAL) OU NO 
CÓDIGO PENAL ART. 343 (CORRUPÇÃO ATIVA DE 
TESTEMUNHA). AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA 

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO 
DO INQUÉRITO.  
   
Reconhecida pelo próprio Ministério Público Eleitoral a ausência de 
provas suficientes para determinar a materialidade e a autoria 
delitiva, assim como a inexistência de justa causa para o 
oferecimento da denúncia, impõe-se o arquivamento do inquérito 
policial, sem prejuízo do disposto no art.18 do Código de Processo 
Penal.  
   
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acorda o 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte 
decisão: " INQUÉRITO ARQUIVADO, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 
UNÂNIME. ". Acórdão registrado sob o nº 223/2014.  
   
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 16 de 
junho de 2014.  
   
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 27 de 
junho de 2014.  
   

Atos dos Relatores 
 
Despachos 
 

Despacho 
   
Processo: Habeas Corpus Nº 28-54.2014.6.15.0000  
Procedência: João Pessoa  
Município Referente: Mamanguape/PB  
Relator: Rudival Gama do Nascimento  
Assunto: HABEAS CORPUS - LIBERATÓRIO - AÇÃO PENAL - Nº 
005/2009 - REVOGAÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO - PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - 
PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR  
Impetrante/Advogado: Luiz Victor de Andrade Uchoa  
Paciente: Cláudia Arnaldo de Alencar Araújo  
Impetrado: Juiz da 7ª Zona Eleitoral  
   
Considerando a informação da Autoridade de que já proferiu 
sentença no processo que se busca suspender através deste 
Habeas Corpus, declarando extinta a punibilidade da Paciente 
CLÁUDIA ARNALDO DE ALENCAR ARAÚJO, intime-se o 
Impetrante LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHÔA, para dizer se 
persiste o interesse processual no prosseguimento do feito.  
Após, à PRE.  
   
João Pessoa, 26 de junho de 2014.  
   
Rudival Gama d Nascimento  
Relator  
   
Secretaria Judiciária, 27 de junho de 2014.  
 

Decisões Monocráticas 
 

Decisão Monocrática nº71/2014  
   
Processo: Representação Nº 75-28.2014.6.15.0000 - Classe 42  
Procedência: João Pessoa-PB  
Relatora: Niliane Meira Lima  
Assunto: REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - 
EXTEMPORÂNEA / ANTECIPADA - INTERNET - ELEIÇÕES 2014 - 
PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR - PEDIDO DE APLICAÇÃO 
DE MULTA  
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL  
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Representado: RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA  
Advogada: MARCELA ARAGÃO DE CARVALHO COSTA  
   
Cuida-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral 
em 14/05/2014 em desfavor de RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA em 
razão de suposta propaganda extemporânea de candidatura do 
representado para o pleito de 2014 ao cargo de Senador da 
República, em sítio de internet denominado Facebook (fls.02/11).  
Argumentou o representante que:  
a) a inserção da publicidade enaltecia a pessoa e a imagem política 
do representado, levando ao conhecimento do eleitor uma eventual 
candidatura e o apresentando como o mais apto ao exercício do 
cargo pleiteado de Senador de República;  
b) a fanpage do representado no sítio de relacionamentos Facebook 
foi criada no dia 09/03/2014, sendo utilizada para disseminar elogios 
e enaltecer suas qualidades em recente comemoração de seu 
aniversário em evento aberto em Campina Grande; que várias 
publicações foram postadas apresentando cores e números próprios 
de campanha, acompanhados, inclusive, de comentários que 
enaltecem a figura do candidato com textos como "meu Senador" ;  
c) o representado é o atual Vice-Governador do Estado da Paraíba e 
aproveita-se disso para fazer registros em sua fanpage de 
felicitações a municípios pelo transcurso de suas datas de 
emancipação política e participa de eventos oficiais do Governo do 
Estado, distribuindo "cheques" a comerciantes e entregando veículos 
a municípios paraibanos;  
d) que, em 15/03/2014, houve a alteração da "foto de capa" da 
fanpage do representado para incluir as siglas e o número do partido 
que serão utilizados na campanha, quais sejam "PSD - 55" ; que o 
representado pretende divulgar massivamente a sua imagem, 
¿mantendo-a em evidência, conquistando assim a simpatia do eleitor 
antes do período eleitoral" ;  
e) as imagens publicadas, o gesto do sinal de "joia" e os fundos 
fotográficos utilizados nas imagens, com cores e caracteres 
identificadores de seu partido político, além de comentários se 
referindo ao representado como Meu Senador, não deixam dúvidas 
da intenção de propagandear sua pré-candidatura, configurando-se 
em propaganda extemporânea com potencialidade de criar uma 
vantagem competitiva à sua candidatura, apta a desequilibrar o 
pleito.  
O representante, por fim, pediu a retirada de todas às publicações 
pelos fundamentos já esposados na inicial e requereu, quando da 
emenda da inicial, que a página permanecesse inoperante e sem 
alimentação durante o período vedado pela Lei nº 9.504/97.  
Em sede de liminar (fls.17/22), acolhi, em parte, os pedidos do autor, 
para determinar:  
I) a retirada imediata da postagem constante de sua fanpage no 
Facebook em que constava sua foto, o número do partido e a sigla 
deste em destaque, bem como as curtidas e comentários 
relacionados à mesma;  
II) a retirada imediata da referida fanpage de toda e qualquer 
publicação (postagens, imagens, comentários, e demais ações 
eventualmente a elas vinculadas) que fizesse menção a qualquer 
informação sobre o pleito vindouro, seja por meio de número 
possivelmente utilizado para o pleito, comentários que utilizavam o 
termo "senador" , "candidato" ou que projetasse a imagem do 
representado como melhor opção para preencher o cargo que 
pretende disputar;  
III) que se abstivesse de realizar novas postagens ou publicações da 
mesma natureza.  
Notificação válida da decisão liminar foi entregue ao representado 
em data de 10/06/2014 (fls.32).  
A SEINP/SJ - Seção de Informações Processuais da Secretaria 
Judiciária, á fl. 33, certifica que o representado deixou transcorrer in 
albis o prazo para apresentar manifestação.  
Às fls. 34/61 consta defesa do representado, datada de 16/06/2014.  
É relatório. Decido.  
Preliminarmente, é de se reconhecer a intempestividade da peça de 
defesa do representado, senão vejamos: o representado foi 
notificado, em 10/06/2014, para apresentar sua defesa no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, conforme estabelecido na Lei nº 9.504/97, 
art. 96, § 5º, bem como foi advertido de que, em caso de revelia, 
presumir-se-iam como verdadeiros os fatos narrados na inicial, 
porém a defesa somente foi apresentada em 16/06/2014, isto é, 
ultrapassou em muito o prazo legal.  

O art. 319, do CPC dispõe que ¿Se o réu não contestar a ação, 
reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor." .  
Isso posto, não conheço da defesa promovida pelo representado, 
visto que intempestiva.  
MÉRITO.  
Inicialmente, impende ressaltar que, embora aplicável, ao caso, os 
efeitos da revelia, tal não importa em acolhimento do pedido, 
competindo ao julgador dar o tratamento jurídico adequado aos 
fatos.  
   
Consta da inicial alegação de que o ora representado vem realizando 
propaganda eleitoral extemporânea por meio de mídia social, 
(Facebook) em fanpage identificada pelo seguinte endereço: 
https://www.facebook.com/RomuloGouveiaPB 
"https://www.facebook.com/RomuloGouveiaPB" no qual se 
encontram várias publicações, inclusive de eventos públicos, com o 
objetivo de promover a sua imagem antes do período de propaganda 
autorizado pela Lei nº 9.504/97.  
A referida lei das eleições, em seus artigos 57-A e 57-B da Lei nº 
9.504/97, dispõem, respectivamente, ser permitida a propaganda na 
internet somente a partir de 6 de julho do ano da eleição e as formas 
pelas quais poderão ser realizadas.  
Partindo-se da noção de propaganda eleitoral, não é permitida, antes 
de 6 de julho do ano da eleição, a prática de ato tendente a 
conquista do eleitor e relacionada a uma futura candidatura a um 
cargo. Nos termos da jurisprudência do Colendo Tribunal Superior 
Eleitoral, "deve ser entendida como propaganda eleitoral antecipada 
qualquer manifestação que, previamente aos três meses anteriores 
ao pleito e fora das exceções previstas no artigo 36-A da Lei nº 
9.504/97, leve ao conhecimento geral, ainda que de forma 
dissimulada, a candidatura, mesmo que somente postulada (...)" (Rp 
189711-DF, Rel. Min. Joelson Dias, DJE 16.5.2011).  
   
O representante ataca manifestações constantes de fanpage do 
representado, a qual consiste em página de perfil público hospedado 
pelo Facebook.  
   
O sítio referido na inicial é destinado, nitidamente, a beneficiar o 
representado, motivo pelo qual se deve considerar de sua 
titularidade, e não de terceiro.  
   
Quanto à forma da propaganda, mister esclarecer o seguinte acerca 
da fanpage: a página da fanpage em análise não se apresenta como 
porta de entrada para um ambiente de rede social, ou seja, restrito 
àqueles que se cadastram e são autorizados. Bem ao revés, pode 
ela ser acessada por qualquer internauta, ainda que não participante 
do grupo e mesmo que sequer tenha inscrição no Facebook, uma 
vez que o proprietário da fanpage não optou por restringir acessos. 
Conferi tal aspecto quando da análise do pedido de liminar.  
   
A ferramenta utilizada permite que o usuário utilize os mecanismos 
denominados "curtir" e "seguir" . Pelo "curtir" , a partir do momento 
que qualquer usuário decidir por essa opção uma única vez, ele se 
torna um divulgador, em seu próprio perfil, daquela fanpage como 
possível repetidor da propaganda, sendo ela disseminada a contar 
de cada nova postagem ou cada nova curtida por terceiros. O 
alcance da propagação do referido meio é tal que o perfil da fanpage 
do representado já possui mais de 4600 (quatro mil e seiscentas) 
¿curtidas" .  
   
Optando pela opção "seguir" , todas as postagens feitas no perfil do 
pretenso candidato serão notificadas diretamente nos perfis dos seus 
seguidores, de modo a facilitar a disseminação das notícias.  
   
Dessa maneira, a fanpage alimentada com conteúdo de propaganda 
eleitoral antecipada alcança grande disseminação, podendo dar 
conhecimento a milhares de pessoas, sobretudo quando realizada 
por pré-candidato detentor de cargo político, como é presente caso, 
já que o representado é Vice-Governador da Paraíba.  
   
Dentre as postagens referidas na inicial, entendo que, já 
isoladamente, há uma que deve ser enquadrada como propaganda 
antecipada, qual seja a imagem em que o representado aparece em 
foto com o número 55 e a sigla de seu partido em grande destaque, 
dados estes que se identificam com o número que poderia ser 
utilizado no caso de eventual formalização da candidatura para o 
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cargo para o qual se comenta publicamente - o de Senador da 
República.  
   
A fanpage do representado demonstra intensa divulgação de seus 
atos como Vice-Governador. Aliás, os mesmos, pela intensidade, 
demonstram ser um Vice-Governador deveras atuante na publicação 
de seus atos em sua página. Mas, embora tais demonstrações 
destoem do que se vê normalmente, não se pode confundir tal 
aspecto com a conclusão de que o representado quer `aparecer¿ 
para o eleitorado e, por isso, já se atribuir uma pecha pejorativa a tal 
comportamento.  
   
Talvez esse estranhamento decorra da ainda `novidade¿ que ainda 
é a utilização ativa do referido meio para divulgação de atos pelos 
detentores de cargos eletivos.  
   
Porém, seja quanto aos atos praticados como Vice-Governador seja 
quanto à festa de aniversário do representado, não vejo como 
enquadrar tais manifestações como propaganda eleitoral. De fato, 
quanto à festa, vê-se nas fotos um número desproporcional de 
pessoas ao número de uma festa de aniversário, ainda que se trate 
de um político conhecido. A dimensão do ato, de fato, demonstra que 
ele teve contorno político, tanto que contou com a presença não só 
de amigos e familiares, mas de vários políticos e simpatizantes. Diz-
se até que esteve, o espaço, aberto ao público.  
   
Porém, não há nada de registro ou demonstração de que durante a 
referida festa foi feita alusão a uma candidatura.  
   
Mas, de fato, somando-se o que há na página sem tanto pesar, com 
a foto supracitada do representado, tenho que se pode concluir, sim, 
que o mesmo `fecha¿ um esquema psicológico na cabeça do eleitor, 
pois se antes apenas se chamava a Paraíba para ir adiante 
(expressão utilizada em uma das mensagens), festejava-se um 
aniversário com uma legião de simpatizantes em espaço público 
aberto e se divulgava tantos atos praticados como Vice-Governador, 
tudo muda de contorno ao posar o político com a sigla do partido e a 
numeração do cargo que publicamente é comentado como almejado 
pelo mesmo.  
   
Ademais, nenhum político manifesta-se ao seu eleitor na divulgação 
de seus atos de detentor de cargo eletivo com um largo sorriso ao 
lado de números e letras que representam a sigla de seu partido.  
   
Veja-se que, tanto tal postagem despertou o eleitor que com ela 
passaram a ser postados comentários sobre a candidatura, havendo 
uma específica chamando o representado de "meu Senador" .  
   
Certamente, não há pedido expresso de voto. Porém, não se está a 
tratar da hipótese de exclusão do art. 36-A, inciso IV, da Lei n. 
9.504/97, posto que a postagem supracitada foi isolada, em nada 
tendo se relacionado com a atuação do cargo que atualmente ocupa 
o representado.  
   
Desse modo, restou evidenciada, como já manifestado em sede de 
liminar, a prática de propaganda eleitoral antecipada restrita à 
postagem supracitada, qual seja a do destaque do candidato com a 
sigla e o número do partido, permitindo uma conclusão quanto a se 
relacionar a uma futura candidatura para o cargo de Senador, que, 
inclusive, já foi removida pelo representado, consoante determinado 
na concessão parcial da liminar.  
Porém, considerando que restou comprovada a prática da 
propaganda antecipada, devida a incidência da multa prevista no art. 
36, parágrafo 3º, e art. 57-A da Lei n. 9.504/97, a qual, considerando 
ter sido isolada na postagem cuja imagem se encontra anexada 
acima, entendo ser suficiente aplicada no valor mínimo legal de 
R$5.000,00.  
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a representação, 
pelo confirmo a medida liminar deferida e condeno o representado a 
pagar a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.  
   
Transitada em julgado, notifique-se o representado para 
comprovação do recolhimento da multa.  
   

João Pessoa, 25/06/2014, ás 18:19hs.  
   
Juíza Federal NILIANE MEIRA LIMA  
Juíza Auxiliar de Propaganda  
   
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, João 
Pessoa, 26 de junho de 2014, quinta-feira.  
 

Decisão Monocrática nº 72/2014 
 
PROCESSO: AÇÃO CAUTELAR Nº 29-39.2014.6.15.0000 - Classe 
1.  
PROCEDÊNCIA: João Pessoa-PB  
RELATOR:Exmo Juiz Rudival Gama do Nascimento  
ASSUNTO: AÇÃO CAUTELAR - EFEITO - SUSPENSIVO - 
RECURSO - DECISÃO - EXARADA - JUIZ ELEITORAL 50 ª ZONA - 
RP n.º 403-70.2012.6.15.0050 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE 
LIMINAR  
REQUERENTE: ELIAS DO NASCIMENTO  
ADVOGADO: NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA  
ADVOGADO: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR  
ADVOGADO: ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO  
ADVOGADO: JOSE LEONARDO DE SOUZA LIMA JUNIOR  
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL    
   
Trata-se de Ação Cautelar, com pedido de liminar, manejada por 
Elias do Nascimento, eleito no último pleito Vereador do Município de 
Puxinanã/PB, visando a atribuir efeito suspensivo ao recurso 
interposto em face da sentença na Representação Eleitoral n.º 403-
70.2012, que aplicou-lhe multa e cassou o seu diploma, por captação 
ilícita de sufrágio.  
   
Sustenta o Requerente, em síntese, que: a) durante fiscalização da 
Justiça Eleitoral em Puxinanã, houve a apreensão de diversas notas 
de abastecimento junto ao "Ponto O Teimosão" e que uma dessas 
notas, no valor de R$ 15,00 (quinze reais), teria sido fornecida por 
Elisângela Araújo, esposa do requerente, para abastecer uma moto; 
b) na ótica do Parquet Zonal, tal conduta tipificaria a captação ilícita 
de sufrágio; c) o recorrente desconhece qualquer ordem de 
combustível oferecida por ele a qualquer cidadão do referido 
município.  
   
Em relação à plausibilidade do direito, alega que está presente tendo 
em vista que na sentença exarada não há qualquer prova de que a 
nota de combustível tenha sido entregue em troca de votos, a 
magistrada baseou-se em mera presunção. E, ainda, que a sentença 
determinou a anulação dos votos atribuídos ao Requerente.  
   
Já no que se refere ao perigo da demora, defende que resta 
evidenciada com base no art. 257 do Código Eleitoral, que 
estabelece que a execução das decisões serão realizadas de forma 
imediata.  
   
Requer, ao final, liminarmente, que seja dado efeito suspensivo ao 
Recurso Eleitoral interposto suspendendo os efeitos da sentença até 
o julgamento do mencionado recurso.  
Liminar deferida (fls. 29/31).  
   
Contestação ás fls. 43-46.  
   
A Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 48/49) manifestou-se pela 
concessão da medida acautelatória.  
   
É o breve relatório. DECIDO.  
   
A presente Ação Cautelar tem como objetivo emprestar efeito 
suspensivo ao Recurso Eleitoral interposto nos autos da 
Representação nº 403-70.2012.  
   
O Código de Processo Civil em seu art. 267, VI, estabelece o 
seguinte:  
   
"Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:  
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VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a 
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse 
processual"  
   
E o RITRE/PB, em seu art. 48 , "g", estabelece o seguinte: "Compete 
ao relator: g) arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso 
intempestivo, que haja perdido seu objeto, incabível ou 
manifestamente improcedente e, ainda, quando contrariar 
jurisprudência predominante do Tribunal" .  
   
No caso, considerando que o Acórdão n.º 157/2014 (RP n.º 403-
70.2012) transitou em julgado (conforme extrato de 
acompanhamento processual), resta patente a perda superveniente 
do objeto da presente demanda.  
   
Isto posto, declaro extinto o presente feito sem resolução do mérito.  
   
Junte-se aos autos extrato de acompanhamento processual da RP 
nº 403-70.2012.  
   
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se.  
   
P.R.I.    
   
   
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, João 
Pessoa, 27 de junho de 2014, sexta-feira.    
   

Atos da Diretoria-Geral 
 
Decisões Administrativas 
 

DIÁRIAS PAGAS - PERÍODO 26 A 27/06/2014 
Número da diária: 20140630  
Nome do servidor: SÉRGIO ROMERO TINOCO BEZERRA 
BRANDÃO  
Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Destino(s): PIANCÓ;CAJAZEIRAS  
Finalidade: Substituir o Chefe de Cartório da 32ª Zona Eleitoral, 
conforme Portaria n.º 177/2014, publicada no DE de 15/05/2014 - 
Período de 29-06-2014 a 01/07/2014. Conforme of. 144-2014 da 
423ª ZE, o servidor foi cedido até o dia 30/06/2014.  
Período: 29/06/2014 a 01/07/2014  
   
Número da diária: 20140700  
Nome do servidor: PATRÍCIA CRISTINA FÉLIX MEDEIROS  
Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Destino(s): PICUÍ  
Finalidade: Exercer, a substituição da chefia da 25ª Zona Eleitoral, 
nos termos da portaria 158/2014, tendo em vista o afastamento da 
titular por motivo de saúde, e impossibilidade de substituição pelo 
único auxiliar eleitoral.  
Período: 29/06/2014 a 05/07/2014  
   
Número da diária: 20140705  
Nome do servidor: DANIEL DE LIMA CLAUDINO  
Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Destino(s): CRUZ DO ESPÍRITO SANTO  
Finalidade: Participar da instalação dos novos microcomputadores 
HP e DANTEN, bem como da nova impressora multifucional 
Samsung SCX3375, nos Cartórios Eeleitorais, conforme Projeto de 
Migração 2014, disponibilizando a nova plataforma operacional da 
Justiça Eleitoral (Windows 7).  
Período: 26/06/2014 a 26/06/2014  
   
Número da diária: 20140706  
Nome do servidor: ROGERLAIS ANDRADE E SILVA  
Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Destino(s): CRUZ DO ESPÍRITO SANTO  

Finalidade: Participar da instalação dos novos microcomputadores 
HP e DANTEN, bem como da nova impressora multifucional 
Samsung SCX3375, nos Cartórios Eeleitorais, conforme Projeto de 
Migração 2014, disponibilizando a nova plataforma operacional da 
Justiça Eleitoral (Windows 7).  
Período: 26/06/2014 a 26/06/2014  
   
Número da diária: 20140708  
Nome do servidor: MARCELL MANFRIN BARBACENA  
Cargo: ANALISTA JUDICIÁRIO  
Destino(s): PILAR  
Finalidade: Participar da instalação dos novos microcomputadores 
HP e DANTEN, bem como da nova impressora multifucional 
Samsung SCX3375, nos Cartórios Eeleitorais, conforme Projeto de 
Migração 2014, disponibilizando a nova plataforma operacional da 
Justiça Eleitoral (Windows 7).  
Período: 26/06/2014 a 26/06/2014  
   
Número da diária: 20140709  
Nome do servidor: MARCELO FULBER  
Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO / FC-1 ASSISTENTE I  
Destino(s): PEDRAS DE FOGO  
Finalidade: Participar da instalação dos novos microcomputadores 
HP e DANTEN, bem como da nova impressora multifucional 
Samsung SCX3375, nos Cartórios Eeleitorais, conforme Projeto de 
Migração 2014, disponibilizando a nova plataforma operacional da 
Justiça Eleitoral (Windows 7).  
Período: 26/06/2014 a 26/06/2014  
   
Número da diária: 20140711  
Nome do servidor: FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA  
Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO / FC-01 CHEFE DE CARTORIO 
ELEITORAL  
Destino(s): PRATA  
Finalidade: Responder, em caráter excepcional, nos termos da 
Resolução TRE-PB n.º 004/2013 e Portaria 168/2014 
PTRE/SGP/SERF de 05/05/2014, pela Chefia da 74ª Zona Eleitoral, 
ante a ausência de servidores efetivos lotados na Circunscrição.  
Período: 29/06/2014 a 04/07/2014  
   
Número da diária: 20140712  
Nome do servidor: PAULO FERNANDO FARIAS DE SOUZA 
JÚNIOR  
Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO / FC-1 ASSISTENTE I  
Destino(s): GURINHÉM  
Finalidade: Fiscalizar e acompanhar a obra de refoma e 
recuperação do cartório eleitoral de Gurinhém. Estágio da Obra - 
Demolições diversas, elevação de alvenaria na sala de treinamento, 
Instalação de vergas e contra-vergas, instalações hidrossanitárias e 
outros serviços.  
Período: 26/06/2014 a 26/06/2014  
 

DIÁRIAS CONCEDIDAS - PERÍODO 26 A 27/06/2014 
Número da diária: 20140713  
Nome do servidor: DENISON DE ANDRADE PARAHYBA  
Cargo: ANALISTA JUDICIÁRIO  
Destino(s): PRATA  
Finalidade: Responder, em caráter excepcional, pela Chefia da 74ª 
Zona Eleitoral, ante a ausência de servidor efetivo do quadro do 
TRE-PB lotado na circunscrição.  
Período: 24/06/2014 a 27/06/2014  
Concedida em: 26/06/2014  
  

Editais 
 

EDITAL Nº 01/2014 
 
Dispõe sobre o processo de seleção do Programa de Auxílio Bolsa 
de Estudos - ABE, no âmbito do TRE/PB, durante o ano de 2014.  
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A Secretaria de Gestão de Pessoas, através da Coordenadoria de 
Desenvolvimento e a Escola Judiciária Eleitoral do TRE-PB, nos 
termos da Instrução Normativa n.º 01/2014 - DG/SGP/EJE, que 
regulamenta o benefício neste Regional, e da Resolução TRE-PB n.º 
10/2007, consolidada; tornam público o presente Edital para os 
interessados em inscreverem-se no PROCESSO DE SELEÇÃO DO 
PROGRAMA DE AUXÍLIO BOLSA DE ESTUDOS DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA para o ano de 2014, de 
acordo com os seguintes critérios:  
   
1. DO OBJETO O objeto do presente Edital é a instauração do 
processo de seleção para concessão de bolsas de estudos parciais, 
em cursos de pós graduação, com recursos decorrentes do 
Programa de Capacitação para os servidores do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba.  
    
2. DAS BOLSAS O número de bolsas a ser concedido será de 04 
(quatro), sendo, 02 (duas) destinadas aos cursos de área meio e 02 
(duas) aos cursos de área fim.  
    
3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO Para inscrever-se e 
concorrer ao processo de seleção, o servidor, ciente do inteiro teor 
da Resolução TRE-PB n.º 10/2007, e da Instrução Normativa n.º 
01/2014 - DG/SGP/EJE, deverá preencher requerimento ao Diretor 
Geral, conforme modelo contido no ANEXO I desta Resolução, 
disponível no download da SECAT e EJE.  
   
4. DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES As inscrições deverão ser 
encaminhadas no período de 30 de junho a 04 de julho de 2014, 
para o e-mail ejepb@tre-pb.jus.br para os cursos da área fim, e 
secat@tre-pb.jus.br para os cursos da área meio.  
    
4.1 DO PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DO CURSO PELOS 
CONTEMPLADOS AO ABE/2014: Os servidores contemplados nas 
vagas deste certame deverão encaminhar o requerimento à Diretora 
Geral, contendo o curso pretendido, sua importância para a 
Administração e a data de início, que não ultrapasse este exercício, 
até o dia 25 de julho do corrente ano.  
   
João Pessoa, 27 de junho de 2014.  
   
Allan William Lucena de Oliveira  
Secretário de Gestão de Pessoas do TRE-PB  
   
   
Juiz Eduardo José de Carvalho Soares  
Diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Paraíba/TRE-PB  
   
   
Original assinado.  
 

Portarias 
 

Portaria nº 68/2014 -SAO                        

João Pessoa, 26 de junho de 2014. 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO, no uso de 
suas atribuições legais e considerando a delegação de competência 
conferida pelo Diretor-Geral, através da Portaria nº 40/2012,  
   
RESOLVE:  
   
Art.1º. Designar os servidores LÚCIO ESMERALDO GUIMARÃES, 
ADAILTON VENTURA DA SILVA e JOSÉ PAULO DA SILVA, como 
membros da Comissão de Recebimento de Materiais, objetos dos 
contratos de números 11/2014 - CASA DA MOEDA; 28/2014 - C&A 
EMBALAGENS; 30/2014 - UNICOBA e 43/2014 - PROCOMP, 
firmados com o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, que têm por 
objetos as aquisições de lacres, caixas de papelão, baterias, peças 
de reposição de urnas eletrônicas, dentre outros.  

   
Art.2º. Revoguem-se as disposições em contrário.  
   
Dê-se conhecimento.  
   
RANULFO LACET VIÉGAS DE ARAÚJO  
Secretário de Administração e Orçamento   
 

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL  
 
Não há publicações nesta data. 
 

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL  
 
Não há publicações nesta data. 
 

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 
 

Atos da Diretoria da Escola Judiciária Eleitoral 
 
Editais 
 

EDITAL Nº 01/2014 
 
Dispõe sobre o processo de seleção do Programa de Auxílio Bolsa 
de Estudos - ABE, no âmbito do TRE/PB, durante o ano de 2014.  
   
   
A Secretaria de Gestão de Pessoas, através da Coordenadoria de 
Desenvolvimento e a Escola Judiciária Eleitoral do TRE-PB, nos 
termos da Instrução Normativa n.º 01/2014 - DG/SGP/EJE, que 
regulamenta o benefício neste Regional, e da Resolução TRE-PB n.º 
10/2007, consolidada; tornam público o presente Edital para os 
interessados em inscreverem-se no PROCESSO DE SELEÇÃO DO 
PROGRAMA DE AUXÍLIO BOLSA DE ESTUDOS DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA para o ano de 2014, de 
acordo com os seguintes critérios:  
   
1. DO OBJETO O objeto do presente Edital é a instauração do 
processo de seleção para concessão de bolsas de estudos parciais, 
em cursos de pós graduação, com recursos decorrentes do 
Programa de Capacitação para os servidores do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba.  
    
2. DAS BOLSAS O número de bolsas a ser concedido será de 04 
(quatro), sendo, 02 (duas) destinadas aos cursos de área meio e 02 
(duas) aos cursos de área fim.  
    
3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO Para inscrever-se e 
concorrer ao processo de seleção, o servidor, ciente do inteiro teor 
da Resolução TRE-PB n.º 10/2007, e da Instrução Normativa n.º 
01/2014 - DG/SGP/EJE, deverá preencher requerimento ao Diretor 
Geral, conforme modelo contido no ANEXO I desta Resolução, 
disponível no download da SECAT e EJE.  
   
4. DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES As inscrições deverão ser 
encaminhadas no período de 30 de junho a 04 de julho de 2014, 
para o e-mail ejepb@tre-pb.jus.br para os cursos da área fim, e 
secat@tre-pb.jus.br para os cursos da área meio.  
    
4.1 DO PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DO CURSO PELOS 
CONTEMPLADOS AO ABE/2014: Os servidores contemplados nas 
vagas deste certame deverão encaminhar o requerimento à Diretora 
Geral, contendo o curso pretendido, sua importância para a 
Administração e a data de início, que não ultrapasse este exercício, 
até o dia 25 de julho do corrente ano.  
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João Pessoa, 27 de junho de 2014.  
   
Allan William Lucena de Oliveira  
Secretário de Gestão de Pessoas do TRE-PB  
   
   
Juiz Eduardo José de Carvalho Soares  
Diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Paraíba/TRE-PB  
   
Original assinado.  
 

ZONAS ELEITORAIS 
 

30ª Zona Eleitoral 
 
Atos Judiciais - Notas de Foro 
 

Publicação de sentença em bloco 
 
NOTA DE FORO 017/2014  
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇAS EM BLOCO PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DE PARTIDO - EXERCÍCIO 2013  
   
Processo nº.  
   
Processo: 4-33.2014.6.15.0030  
Interessado: PMDB  
Município: MÃE D´ÁGUA/PB (30ªZE-TEIXEIRA/PB)  
   
Processo nº.: 11-25.2014.6.15.0030  
Interessado: DEM  
Município: MÃE D´ÁGUA/PB (30ªZE-TEIXEIRA/PB)  
   
Processo nº.: 12-10.2014.6.15.0030  
Interessado: PPS  
Município: MÃE D´ÁGUA/PB (30ªZE-TEIXEIRA/PB)  
   
Processo nº.: 13-92.2014.6.15.0030  
Interessado: PSDB  
Município: MÃE D´ÁGUA/PB (30ªZE-TEIXEIRA/PB)  
   
Processo nº.: 14-77.2014.6.15.0030  
Interessado: PSD  
Município: MÃE D´ÁGUA/PB (30ªZE-TEIXEIRA/PB)  
   
Processo nº.: 15-62.2014.6.15.0030  
Interessado: PSB  
Município: MÃE D´ÁGUA/PB (30ªZE-TEIXEIRA/PB)  
   
Processo nº.: 16-47.2014.6.15.0030  
Interessado: PRB  
Município: IMACULADA/PB (30ªZE-TEIXEIRA/PB)  
   
Processo nº.: 7-85.2014.6.15.0030  
Interessado: PSDB  
Município: TEIXEIRA/PB (30ªZE-TEIXEIRA/PB)  
Transcrevo, abaixo, parte dispositiva em comum das sentenças do 
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral desta 30ª Zona Eleitoral, nos 
autos dos processos em epígrafes, ficando as partes intimadas, do 
inteiro teor, nos termos do artigo 30, § 5º da Lei nº 9.504/97 .  
(...)  
FACE AO EXPOSTO, uma vez cumprida as formalidades legais 
atinentes à espécie, nos termos do estatuído nos art. 27, II da 
Resolução do TSE n.º 21.841, de 22 de junho de 2004, APROVO 
COM RESSALVAS, por sentença, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos, a prestação de contas efetuadas nestes autos, 
julgando-as regulares.  
Publique-se. Registre-se. Intime-se  

Notifique-se o Ministério Público Eleitoral.  
Decorrido o prazo para recurso sem qualquer manifestação, lance-se 
a presente decisão no Sistema SICO e arquive-se independente de 
novo despacho.  
Teixeira, 26 de JUNHO de 2014.  
   
JOSÉ MILTON BARROS DE ARAÚJO  
Juiz Eleitoral da 30ª Zona  
 

64ª Zona Eleitoral 
 
Atos Judiciais - Editais 
 

Audiência Pública 
 
Edital n.º 009/2014  
   
O Dr. RICARDO DA COSTA FREITAS, MM Juiz Eleitoral da 64ª 
Zona do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e com 
fulcro no que preceitua o art. 35, incisos XIII e XIV do Código 
Eleitoral.  
   
FAZ SABER a quem interessar possa ou deste tiver conhecimento, 
em especial, aos candidatos, aos Partidos Políticos e seus 
representantes legais, que nos termos dos artigos 120 e 135 do 
Código Eleitoral, o MM. Juiz desta Zona designou para o próximo dia 
07 de julho do corrente ano, às 14:00 horas, neste Cartório Eleitoral, 
a audiência pública para designação dos LOCAIS E SEÇÕES DE 
VOTAÇÃO, bem como, para a nomeação dos MEMBROS DAS 
MESAS RECEPTORAS DE VOTOS desta jurisdição, com vistas às 
Eleições Gerais de 05/10/2014 (1.º turno) e 26/10/2014 (2.º turno), se 
houver.  
   
Do que para constar, mandou o MM Juiz Eleitoral desta Zona que 
encerrasse o presente Edital, para que datado e assinado, seja 
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral e afixado no local 
de costume.  
   
João Pessoa, 27 de junho de 2014.  
   
José Flávio Nogueira de Souto  
Chefe de Cartório - 64ª ZE  
   
Juiz Ricardo da Costa Freitas  
Titular da 64ª ZE  
 

76ª Zona Eleitoral 
 
Atos Judiciais - Decisões 
 

Decisão - Reconhecimento de filiação partidária 
 
Processo Administrativo nº: 75-91.2014.6.15.0076 - Classe 26 
Protocolo: 17.537/14Interessados: ANDRÉ AUGUSTO CASTRO 
AMARAL e ANDRÉ AUGUSTO CASTRO AMARAL FILHO  
DECISÃO  
   
    
Trata-se de requerimento formulado pelos Senhores ANDRÉ 
AUGUSTO CASTRO AMARAL e ANDRÉ AUGUSTO CASTRO 
AMARAL FILHO solicitando reconhecimento e a anotação das 
respectivas filiações partidárias no quadro de filiados desta Zona 
Eleitoral na data de 04/10/2013, quando, na ocasião, preencheram 
as respectivas fichas cadastrais no PMDB, desta capital, e se 
desfiliaram da mencionada agremiação no município de Boa 
Vista/RR. Ato contínuo, pleiteam a expedição da certidão de filiação 
eleitoral.  
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Às fls. 07/12, foram juntadas as fichas cadastrais recebidas pelo 
PMDB deste município, bem como os requerimentos de desfiliação 
apresentados pelos requerentes ao PMDB de Boa Vista/RR e ao 
Juízo Eleitoral competente, assim como cópias de julgados 
favoráveis ao pleito.  
   
À fl. 18, o Ministério Público Eleitoral posiciona-se favorável a 
procedência dos pedidos.  
   
Certidão da chefia cartorária e juntada de espelho e certidão de 
desfiliação às fls. 20/24.  
   
Vieram os autos conclusos.  
   
Decido.  
   
Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da discussão funda-
se no reconhecimento da condição de filiado dos senhores ANDRÉ 
AUGUSTO CASTRO AMARAL e ANDRÉ AUGUSTO CASTRO 
AMARAL FILHO desde a data em que efetivaram o referido pedido 
junto ao diretório municipal do PMDB nesta cidade de João Pessoa, 
portanto, 04/10/2013, bem como a inserção de seus nomes na 
relação oficial de filiados.  
   
Ora, para ser atendido o pleito de filiação, mister observância de 
algumas regras dispostas na Lei n. 9.096/95, veja-se:  
   
Art. 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo 
de seus direitos políticos.  
   
Art. 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação 
partidária, com o atendimento das regras estatutárias do partido.  
Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue 
comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo partido.  
   
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada 
ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou 
nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, 
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para 
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de 
todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número 
dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação 
dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)  
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste 
artigo, permanece inalterada a filiação de todos os eleitores, 
constante da relação remetida anteriormente. grifei  
   
   
No caso em tela, verifica-se que os supracitados eleitores efetuaram 
a transferência do domicílio de Boa Vista para esta capital em razão 
de estarem regulares com suas obrigações eleitorais, ao tempo em 
que se desfiliaram do PMDB na cidade de origem, e requereram sua 
filiação ao mesmo partido nesta cidade, conforme documentos em 
anexo (fls.07/12).  
   
Dessa maneira, os solicitantes atenderam aos requisitos legais 
acima dispostos, no entanto, a agremiação em pauta não efetivou o 
lançamento dos seus referidos nomes na relação oficial publicada 
pelo TSE, através do sistema filiaweb, deixando de atender o que 
consta no art. 19, §1º, da legislação supracitada.  
   
Dessa forma, e conforme se extrai da certidão de fls. 23/24, os então 
pleiteantes não se encontram filiados ao PMDB, e tal circunstância 
contraria as informações acostadas às fichas cadastrais preenchidas 
por eles na data de 04/10/2013.  
   
Nesse sentido, mister destacar o art. §2º, do art. 19, da Lei 9.096/95, 
bem como o § 2, do art. 4º, da Resolução n. 23.117/2009, 
respectivamente:  
   
Art. 19: omissis  
   
(...) omissis  

   
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, 
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o 
caput deste artigo.  
   
Art. 4º: omissis  
   
(...) omissis  
   
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, 
diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que 
cumpra no prazo que fixar, não superior a 10(dez) dias, o que 
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência.  
   
Apesar de reconhecida a plausibilidade do pedido, a providência 
prevista no §2º, do art. 4º, da supracitada Resolução do TSE e 
requerida pelos ora postulantes mostra-se tecnicamente impossível 
de ser atendida neste momento, uma vez que a data limite para 
inserção de filiados na relação especial de junho, que configura a 
última antes do pleito eleitoral de outubro, ocorreu no dia 03/06/2014.  
   
Nesse sentido, destaca-se o Provimento da Corregedoria Geral 
Eleitoral n. 06/2014, in verbis:  
   
Art. 1º: Fica aprovado o anexo cronograma de processamento de 
relações especiais, admitidas com fundamento no §2º do art. 19 da 
Lei 9.096/95, na forma prevista pelo art. 20 da Res. - TSE 
23.117/2009.  
   
   
Assim, considerando a restrição técnica verificada no Provimento 
supramencionado, resta evidente que a desídia do PMDB em lançar 
os requerentes na relação oficial de filiados, prejudicou os 
solicitantes, haja vista impossibilidade de atender a demanda 
suscitada in totum.  
   
No tocante à condição de filiado, faz mister destacar a Súmula n. 20 
do TSE que admite o reconhecimento da filiação por outros meios, 
que não apenas a lista oficial publicada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, a partir das informações lançadas pelo partido, in verbis:  
   
SÚMULA Nº 20 :A falta do nome do filiado ao partido na lista por 
este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 19 da Lei nº 
9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de prova 
de oportuna filiação.  
   
Nesse diapasão, colaciono decisões do TRE de Alagoas, do Ceará e 
do Rio Grande do Sul, veja-se:  
   
RECURSO INOMINADO. ELEIÇÕES 2008. RRC. VEREADOR. 
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. REGISTRO. CANDIDATURA. 
INDEFERIMENTO. FICHA. FILIAÇÃO. DATA. ASSINATURA. 
PRESIDENTE DO PTC. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL 
AINDA VIGENTE. COMPROVAÇÃO. DESÍDIA DO PARTIDO NÃO 
AFETA NEGATIVAMENTE O FILIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
TSE Nº 20. REQUESITOS ATENDIDOS. CONHECIMENTO E 
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.  
1. Estando vigente a Comissão Municipal Provisória do partido na 
data da assinatura abonadora do representante da agremiação, 
constante da ficha de filiação, resta atendida a prova da filiação 
partidária para os efeitos legais.  
2. Segundo a pacífica jurisprudência do egrégio Tribunal 
Superior Eleitoral, consolidada em sua Súmula nº 20, ainda que 
o nome do filiado não conste da relação de filiados 
encaminhada pelo partido à Justiça Eleitoral, é possível a 
comprovação da filiação por outros elementos de prova.  
3. A incúria do partido político não deve afetar negativamente o 
filiado, tolhendo-o da capacidade eleitoral passiva. grifei  
   
(RECURSO ELEITORAL nº 56, Acórdão nº 5095 de 07/08/2008, 
TRE-AL Relator(a) FRANCISCO MALAQUIAS DE ALMEIDA 
JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 7/8/2008 
) grifei  
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RECURSO ELEITORAL. LISTA DE FILIADOS. NÃO ENVIADA. 
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. DESÍDIA DO PARTIDO. 
COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. ART.  
01. Comprovado nos autos que o eleitor está regularmente filiado, 
segundo as normas estaturárias, ao Partido Renovador Trabalhista 
Brasileiro (PRTB), de cuja Comissão Executiva Provisória Municipal 
é o vice-presidente, impõe-se reconhecer a regularidade de sua 
filiação junto à Justiça Eleitoral, quando também comprovado nos 
autos que a responsabilidade omissão, quanto ao envio da lista de 
filiados, prevista no art. 19 da Lei nº 9.096/95, não lhe pode ser 
atribuída.  
02. Configurada a desídia do presidente da agremiação 
partidária, que, apesar de credenciado junto ao sistema filiaweb, 
não enviou, na época própria, a respectiva lista de filiados, 
impende reconhecer que não pode eleitor ficar prejudicado pela 
referida inércia, já que a ela não deu causa. Incidência do Art. 
19, § 2º da Lei nº 9.096/95 e da Súmula TSE nº 20.  
03. Recurso eleitoral conhecido e provido.  
(RECURSO ELEITORAL nº 503, Acórdão nº 503 de 18/07/2012, 
TRE/CE Relator(a) FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, 
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 136, Data 
23/07/2012, Página 10/11 ) grifei  
   
Recurso. Impugnação a registro de candidatura. Alegação de dupla 
filiação partidária.  
Desídia do partido que enviou listagem de filiados à Justiça Eleitoral 
constando o nome do recorrente, quando já tinha conhecimento de 
sua anterior desfiliação.  
Aplicação da Súmula n. 20 do TSE. Comprovado, por meio de 
ficha de filiação, o vínculo com agremiação partidária.  
Provimento.  
   
(RECURSO - REGISTRO DE CANDIDATO nº 147, Acórdão de 
13/08/2008, TRE/RS Relator(a) DRA. KATIA ELENISE OLIVEIRA 
DA SILVA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 
13/08/2008 ) grifei  
   
   
DESTARTE, considerando os documentos carreados aos autos e 
nos termos da Súmula n. 20 do TSE resta comprovada a condição 
de filiado ao diretório municipal do PMDB dos senhores ANDRÉ 
AUGUSTO CASTRO AMARAL e ANDRÉ AUGUSTO CASTRO 
AMARAL FILHO, desde 04/10/2013, devendo os referidos nomes 
serem lançados na relação oficial em momento oportuno, a partir do 
sistema filiaweb, cuja responsabilidade pertence ao diretório 
municipal que deverá atender o calendário determinado pela 
Corregedoria Geral Eleitoral, considerando a atual impossibilidade 
técnica verificada com o Provimento da CGE n. 06/2014.  
   
Expeça-se certidão.  
   
Publique-se.  
   
Intime-se a agremiação partidária.  
   
Cumpra-se.  
   
João pessoa, 26 de junho de 2014  
   
Anna Carla Falcão da Cunha Lima Alves  
Juíza da 76ª Zona  
 

77ª Zona Eleitoral 
 
Atos Judiciais - Sentenças 
 

Nota de Foro nº. 01/2014 
   
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico nº. 21-
59.2013.6.15.0077 - Classe 24 - Protocolo 26.350/2013  
Requerente: Kelly Medeiros Fagundes  

Advogado(s): Leonardo de Farias Nóbrega, OAB/PB 10.730, José 
Bezerra Montenegro Pires, OAB/PB 11.936 e Guilherme Almeida de 
Moura, OAB/PB 11.813  
Requerido: Ministério Público Eleitoral  
   
Fica intimada a parte requerente do inteiro teor da sentença abaixo 
transcrita:  
   
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. 
DESISTÊNCIA, RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE 
FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, 
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 269, V, 
DO CPC. - CONCORDÂNCIA DA UNIÃO E DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO E DOS INVESTIGADOS - EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO  
   
Vistos, etc.  
   
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE 
DE ATO JURÍDICO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 
movida por KELLY MEDEIROS FAGUNDES em face de ato do 
processo judicial nº 52-50.2011.615.0077, pelos motivos abaixo 
elencados:  
   
(...)  
   
Diante todo o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 269, inciso V, 
do Digesto Processual Civil Brasileiro.  
   
Oficie-se a Procuradoria da Fazenda Nacional, comunicando da 
sentença, em virtude do ofício nº 130/2013, o qual suspendeu a 
execução fiscal em desfavor da Requerente, arquivando-se o feito 
após o trânsito em julgado.  
   
P. R. I.  
   
João Pessoa, 10 de junho de 2014.  
   
João Batista Vasconcelos  
Juiz Eleitoral  
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