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REPRESENTANTE : ELEICAO 2020 ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA PREFEITO
ADVOGADO

: ARTHUR LUIZ DE ARAUJO LOBO BITU (37902/PE)
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ADVOGADO

: JULIANA SANTOS VILELA (234477/SP)

ADVOGADO

: LEO WOJDYSLAWSKI (206971/SP)

REPRESENTADO

: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JUSTIÇA ELEITORAL
001ª ZONA ELEITORAL DE RECIFE PE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600056-03.2020.6.17.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE
RECIFE PE
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA PREFEITO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: ARTHUR LUIZ DE ARAUJO LOBO BITU - PE37902
REPRESENTADO: SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA SBPC,
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Advogados

do(a)

REPRESENTADO:

JULIANA

SANTOS

VILELA

-

SP234477,

LEO

WOJDYSLAWSKI - SP206971
SENTENÇA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDES
SOCIAIS. UTILIZAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. VIDEOTRANSMISSÕES AO VIVO (LIVES).
GRAVAÇÃO. CONTEXTO DE DIVULGAÇÃO. PROPAGANDA NA TV. TRATAMENTO DIVERSO.
IMPROCEDÊNCIA.
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência ajuizada pela COLIGAÇÃO
RECIFE VERDE E AMARELO e ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, candidato ao
Cargo de Prefeito do Recife, em desfavor de SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO
DA CIENCIA - SBC e a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFPE, todos
qualificados nos autos, ao argumento de ter sido excluído da Debate virtual a ser transmitido pelo
Youtube às 18h00min de hoje, dia 29 de outubro de 2020, para o qual foram convidados apenas os
candidatos João Campos, Marília Arraes, Mendonça Filho e a Delegada Patrícia.
Sustenta que, segundo a legislação eleitoral, na veiculação de informações, notícias, entrevistas
ou debates, deve-se assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos e partidos,
reputando, portanto ilegal o fato de não ter sido convidado para o evento, por afronta ao disposto
no artigo 36-A da Lei nº 9.504.
Diante do deduzido, pedem a concessão de tutela cautelar, para fins de determinar a inclusão do
Segundo Representante, e, ao final, seja julgada procedente a demanda com aplicação de multa
no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Juntaram documentos.
Indeferi a liminar, por entender, em juízo de cognição sumária, que não se extraem elementos
suficientes à configuração de nenhuma transgressão.
Devidamente notificados, em sua defesa, a SBPC alegou que as limitações impostas na legislação
eleitoral quanto ao tratamento e acesso igualitários aos candidatos ao pleito, aplicam-se
unicamente aos meios de comunicação por rádio e televisão, estando fora desse regime especial,
a internet, canais do Youtube, webradios e programas transmitidos pelas redes sociais, como
Facebook e Instagram, pois os agentes e canais de comunicação pela internet estão no campo
privado do livre mercado de ideias. Na mesma linha, a UFPE apresentou defesa, sustentando que
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privado do livre mercado de ideias. Na mesma linha, a UFPE apresentou defesa, sustentando que
a obrigatoriedade de convocar todos os candidatos para participação no debate, só se aplica aos
eventos promovidos por veículos da rádio e TV, não alcançando o evento promovido pelas
representadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da representação.
Volveram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
O debate impugnado, foi realizado em ambiente virtual, por meio da plataforma Zoom, sendo
retransmitido no Youtube.
Conforme dispõe o art. 38 da Resolução nº 23.610/19 do TSE, "a atuação da Justiça Eleitoral em
relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível
no debate democrático".
A Lei nº 9.504/1997, ao tratar dos debates no período eleitoral, vincula apenas as emissoras de
rádio e televisão à obrigação de assegurar a participação de candidatos dos partidos com
representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, sendo facultada a
presença dos demais. Esta é a única interpretação possível do disposto no seu artigo 46, verbis:
Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido
nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as
eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com
representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos
demais, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;
b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;
II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a
presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo
cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia;
III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela
emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato,
salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados.
§ 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde
que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência
mínima de setenta e duas horas da realização do debate.
§ 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate
da mesma emissora.
§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades
previstas no art. 56.
§ 4

o

O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os

partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).
Esta disciplina foi replicada e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.610/2019, nos seguintes
termos:
Art. 44. Os debates, transmitidos por emissora de rádio ou de televisão, serão realizados segundo
as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica
interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
46, caput e § 4º).
§ 1º Deve ser assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no
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§ 1º Deve ser assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no
Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais (Lei nº 9.504
/1997, art. 46, caput), desde que, quando cessada a condição sub judice na forma estipulada pela
resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, o registro de
candidatura não tenha sido indeferido, cancelado ou não conhecido.
§ 2º Na elaboração das regras para a realização dos debates, serão observadas as seguintes
vedações (Lei nº 9.504/1997, art. 46, caput; vide ADIs nos 5487 e 5488):
I - não poderá haver deliberação pela exclusão de candidato cuja presença seja assegurada na
forma do § 1º deste artigo; e
II - não poderá haver deliberação pela exclusão de candidato cuja participação seja facultativa e
que tenha sido convidado pela emissora de rádio ou de televisão.
No caso em exame, o candidato representante alega que não ter sido convidado para participar do
referido debate constitui-se como uma afronta à legislação, mais precisamente ao artigo 36-A da
Lei nº 9.504/97, pois este assegura a igualdade de oportunidades entre candidatos e partidos nos
debates. No entanto, como bem destacado na decisão inaugural, o referido dispositivo não se
aplica ao caso, vez que apenas elenca as hipóteses que configuram propaganda eleitoral
antecipada.
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos précandidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013).
Nessa mesma diretiva, entende o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que as
restrições da legislação eleitoral não se aplicam a transmissões ao vivo pela internet, vejamos:
ELEIÇÕES 2018. CONSULTA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDES SOCIAIS.
UTILIZAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. VIDEOTRANSMISSÕES AO VIVO (LIVES). GRAVAÇÃO.
CONTEXTO DE DIVULGAÇÃO. PROPAGANDA NA TV. TRATAMENTO DIVERSO.NORMAS.
APLICABILIDADE. MEIOS DE PAGAMENTO. VIABILIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE
SUPORTE. APLICATIVO OFICIAL. 1. Embora a legislação eleitoral autorize uso de qualquer rede
social para propaganda eleitoral, somente admite impulsionamento de conteúdo eleitoral na
internet em perfis pertencentes a candidato, partido ou coligação. 2. A legislação eleitoral não
proíbe que videotransmissões ao vivo (lives) sejam gravadas e tenham seu conteúdo impulsionado
posteriormente, desde que se observem requisitos e restrições da legislação sobre propaganda
eleitoral e, em especial, sobre propaganda eleitoral na internet (arts. 57-A a 57-J da Lei das
Eleições e arts. 22 a 32 da Resolução TSE nº 23.551/2017. 3. Em regra, não se aplicam a
videotransmissões ao vivo pela internet restrições e condições impostas à propaganda eleitoral na
televisão, exceto quando os vídeos forem transmitidos fora da internet em contexto de propaganda
eleitoral ou quando constatada ausência de espontaneidade ou de efemeridade da transmissão.[...]
(TRE-PE -CTA: 060049755 RECIFE -PE, Relator: JÚLIO ALCINO DE OLIVEIRA NETO, Data de
Julgamento: 29/08/2018, Data de Publicação: DJE -Diário de Justiça Eletrônico, Data 31/08/2018).
Por essas razões, JULGO IMPROCEDENTE a representação eleitoral formulada, para extinguir o
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Julgamento: 29/08/2018, Data de Publicação: DJE -Diário de Justiça Eletrônico, Data 31/08/2018).
Por essas razões, JULGO IMPROCEDENTE a representação eleitoral formulada, para extinguir o
feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Havendo recurso, que deverá ser interposto no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos art.
96, §8º, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 22, caput, da Resolução TSE nº 23.608/2019,
notifique-se o recorrido para apresentar contrarrazões no mesmo prazo.
Decorrido o prazo para contrarrazões, independentemente de terem sido apresentadas,
encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Intime-se e cumpra-se.
Recife, 16 de novembro de 2020.
José Júnior Florentino Dos Santos Mendonça
Juiz da 1ª Zona Eleitoral
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REPRESENTANTE : ELEICAO 2020 ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA PREFEITO
ADVOGADO

: ARTHUR LUIZ DE ARAUJO LOBO BITU (37902/PE)

REPRESENTADO

: SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA SBPC

ADVOGADO

: JULIANA SANTOS VILELA (234477/SP)

ADVOGADO

: LEO WOJDYSLAWSKI (206971/SP)

REPRESENTADO

: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JUSTIÇA ELEITORAL
001ª ZONA ELEITORAL DE RECIFE PE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600056-03.2020.6.17.0001 / 001ª ZONA ELEITORAL DE
RECIFE PE
REPRESENTANTE: ELEICAO 2020 ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA PREFEITO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: ARTHUR LUIZ DE ARAUJO LOBO BITU - PE37902
REPRESENTADO: SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA SBPC,
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Advogados

do(a)

REPRESENTADO:

JULIANA

SANTOS

VILELA

-

SP234477,

LEO

WOJDYSLAWSKI - SP206971
SENTENÇA
EMENTA: REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDES
SOCIAIS. UTILIZAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. VIDEOTRANSMISSÕES AO VIVO (LIVES).
GRAVAÇÃO. CONTEXTO DE DIVULGAÇÃO. PROPAGANDA NA TV. TRATAMENTO DIVERSO.
IMPROCEDÊNCIA.
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência ajuizada pela COLIGAÇÃO
RECIFE VERDE E AMARELO e ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA, candidato ao
Cargo de Prefeito do Recife, em desfavor de SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO
DA CIENCIA - SBC e a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFPE, todos
qualificados nos autos, ao argumento de ter sido excluído da Debate virtual a ser transmitido pelo
Youtube às 18h00min de hoje, dia 29 de outubro de 2020, para o qual foram convidados apenas os
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (DJE/TRE-PE). Documento assinado digitalmente
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Youtube às 18h00min de hoje, dia 29 de outubro de 2020, para o qual foram convidados apenas os
candidatos João Campos, Marília Arraes, Mendonça Filho e a Delegada Patrícia.
Sustenta que, segundo a legislação eleitoral, na veiculação de informações, notícias, entrevistas
ou debates, deve-se assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos e partidos,
reputando, portanto ilegal o fato de não ter sido convidado para o evento, por afronta ao disposto
no artigo 36-A da Lei nº 9.504.
Diante do deduzido, pedem a concessão de tutela cautelar, para fins de determinar a inclusão do
Segundo Representante, e, ao final, seja julgada procedente a demanda com aplicação de multa
no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Juntaram documentos.
Indeferi a liminar, por entender, em juízo de cognição sumária, que não se extraem elementos
suficientes à configuração de nenhuma transgressão.
Devidamente notificados, em sua defesa, a SBPC alegou que as limitações impostas na legislação
eleitoral quanto ao tratamento e acesso igualitários aos candidatos ao pleito, aplicam-se
unicamente aos meios de comunicação por rádio e televisão, estando fora desse regime especial,
a internet, canais do Youtube, webradios e programas transmitidos pelas redes sociais, como
Facebook e Instagram, pois os agentes e canais de comunicação pela internet estão no campo
privado do livre mercado de ideias. Na mesma linha, a UFPE apresentou defesa, sustentando que
a obrigatoriedade de convocar todos os candidatos para participação no debate, só se aplica aos
eventos promovidos por veículos da rádio e TV, não alcançando o evento promovido pelas
representadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da representação.
Volveram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
O debate impugnado, foi realizado em ambiente virtual, por meio da plataforma Zoom, sendo
retransmitido no Youtube.
Conforme dispõe o art. 38 da Resolução nº 23.610/19 do TSE, "a atuação da Justiça Eleitoral em
relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível
no debate democrático".
A Lei nº 9.504/1997, ao tratar dos debates no período eleitoral, vincula apenas as emissoras de
rádio e televisão à obrigação de assegurar a participação de candidatos dos partidos com
representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, sendo facultada a
presença dos demais. Esta é a única interpretação possível do disposto no seu artigo 46, verbis:
Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido
nesta Lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as
eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com
representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos
demais, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;
b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;
II - nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a
presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo
cargo eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia;

III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (DJE/TRE-PE). Documento assinado digitalmente
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III - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela
emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato,
salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados.
§ 1º Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde
que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência
mínima de setenta e duas horas da realização do debate.
§ 2º É vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate
da mesma emissora.
§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades
previstas no art. 56.
§ 4

o

O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os

partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).
Esta disciplina foi replicada e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.610/2019, nos seguintes
termos:
Art. 44. Os debates, transmitidos por emissora de rádio ou de televisão, serão realizados segundo
as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica
interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
46, caput e § 4º).
§ 1º Deve ser assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no
Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, e facultada a dos demais (Lei nº 9.504
/1997, art. 46, caput), desde que, quando cessada a condição sub judice na forma estipulada pela
resolução que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, o registro de
candidatura não tenha sido indeferido, cancelado ou não conhecido.
§ 2º Na elaboração das regras para a realização dos debates, serão observadas as seguintes
vedações (Lei nº 9.504/1997, art. 46, caput; vide ADIs nos 5487 e 5488):
I - não poderá haver deliberação pela exclusão de candidato cuja presença seja assegurada na
forma do § 1º deste artigo; e
II - não poderá haver deliberação pela exclusão de candidato cuja participação seja facultativa e
que tenha sido convidado pela emissora de rádio ou de televisão.
No caso em exame, o candidato representante alega que não ter sido convidado para participar do
referido debate constitui-se como uma afronta à legislação, mais precisamente ao artigo 36-A da
Lei nº 9.504/97, pois este assegura a igualdade de oportunidades entre candidatos e partidos nos
debates. No entanto, como bem destacado na decisão inaugural, o referido dispositivo não se
aplica ao caso, vez que apenas elenca as hipóteses que configuram propaganda eleitoral
antecipada.
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos précandidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (DJE/TRE-PE). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br/
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ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013).
Nessa mesma diretiva, entende o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que as
restrições da legislação eleitoral não se aplicam a transmissões ao vivo pela internet, vejamos:
ELEIÇÕES 2018. CONSULTA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDES SOCIAIS.
UTILIZAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. VIDEOTRANSMISSÕES AO VIVO (LIVES). GRAVAÇÃO.
CONTEXTO DE DIVULGAÇÃO. PROPAGANDA NA TV. TRATAMENTO DIVERSO.NORMAS.
APLICABILIDADE. MEIOS DE PAGAMENTO. VIABILIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE
SUPORTE. APLICATIVO OFICIAL. 1. Embora a legislação eleitoral autorize uso de qualquer rede
social para propaganda eleitoral, somente admite impulsionamento de conteúdo eleitoral na
internet em perfis pertencentes a candidato, partido ou coligação. 2. A legislação eleitoral não
proíbe que videotransmissões ao vivo (lives) sejam gravadas e tenham seu conteúdo impulsionado
posteriormente, desde que se observem requisitos e restrições da legislação sobre propaganda
eleitoral e, em especial, sobre propaganda eleitoral na internet (arts. 57-A a 57-J da Lei das
Eleições e arts. 22 a 32 da Resolução TSE nº 23.551/2017. 3. Em regra, não se aplicam a
videotransmissões ao vivo pela internet restrições e condições impostas à propaganda eleitoral na
televisão, exceto quando os vídeos forem transmitidos fora da internet em contexto de propaganda
eleitoral ou quando constatada ausência de espontaneidade ou de efemeridade da transmissão.[...]
(TRE-PE -CTA: 060049755 RECIFE -PE, Relator: JÚLIO ALCINO DE OLIVEIRA NETO, Data de
Julgamento: 29/08/2018, Data de Publicação: DJE -Diário de Justiça Eletrônico, Data 31/08/2018).
Por essas razões, JULGO IMPROCEDENTE a representação eleitoral formulada, para extinguir o
feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Havendo recurso, que deverá ser interposto no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos art.
96, §8º, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 22, caput, da Resolução TSE nº 23.608/2019,
notifique-se o recorrido para apresentar contrarrazões no mesmo prazo.
Decorrido o prazo para contrarrazões, independentemente de terem sido apresentadas,
encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Intime-se e cumpra-se.
Recife, 16 de novembro de 2020.
José Júnior Florentino Dos Santos Mendonça
Juiz da 1ª Zona Eleitoral

17ª ZONA ELEITORAL
OUTROS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600488-71.2020.6.17.0017
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600488-71.2020.6.17.0017 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(PAUDALHO - PE)
: 017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

REQUERENTE : ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR
REQUERENTE : MISAEL GOMES DOS SANTOS

JUSTIÇA ELEITORAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (DJE/TRE-PE). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br/
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JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600488-71.2020.6.17.0017 / 017ª ZONA
ELEITORAL DE PAUDALHO PE
REQUERENTE: ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR, MISAEL GOMES
DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos, etc..
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral referente às eleições Municipais de 2020 apresentada
pelo requerente.
De acordo com a informação da secretaria cartorária, verificou-se que a inicial e o Extrato de
Prestação de Contas são os mesmos nos Processos 0600487-86.2020.6.17.0017, 060048871.2020.6.17.0017,

0600489-56.2020.6.17.0017;

0600490-41.2020.6.17.0017;

0600491-

26.2020.6.17.0017; 0600492-11.2020.6.17.0017; 0600493-93.2020.6.17.0017, os quais estão em
trâmite. Com a ressalva de que o primeiro encontra-se com a juntada da Declaração dos
Demonstrativos e do Instrumento de Mandato para constituição de advogado, tendo os demais as
mesmas partes, pedidos e causa de pedir, tendo sido autuados no sistema PJE por erro de
sistema, configurando assim litispendência processual.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 337, §§1º a 3º, da Lei nº. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) dispõe, ipsis litteris:
"§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."
Da análise do presente feito, em batimento com o processo nº 0600487-86.2020.6.17.0017,
constante no sistema SPCE, processo no qual constam os demais elementos necessários ao
processamento e análise das prestações de contas, verifica-se que todos possuem as mesmas
partes, objeto e causa de pedir, diferenciando-se apenas quanto ao número do processo autuado.
Ademais, o interessado não apresentou nos demais processos qualquer documento que necessite
de análise por este juízo, estando os mesmos ainda em curso.
Ocorre, portanto, a litispendência, nos termos do artigo 337, VI e seu §3º, do Código de Processo
Civil, a qual conheço de ofício, consoante o §5º do mencionado artigo, com aplicação supletiva e
subsidiária ao Processo Eleitoral, autorizada pela Resolução TSE nº 23.478/2016 (estabelece
diretrizes gerais para a aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de
Processo Civil - no âmbito da Justiça Eleitoral), artigo 2º, parágrafo único, considerando-se ainda a
compatibilidade sistêmica entre o instituto e as normas do Direito Eleitoral.
Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do seu mérito, na forma do artigo
485, inciso V e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da litispendência.
Publique-se no DJE, ficando todos os interessados intimados da presente.
Ao Ministério Público Eleitoral para ciência.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paudalho, datado e assinado eletronicamente.
GUILHERME AUGUSTO DE ALBUQUERQUE ARZANI
JUIZ ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600494-78.2020.6.17.0017

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (DJE/TRE-PE). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br/
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: 0600494-78.2020.6.17.0017 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(PAUDALHO - PE)
: 017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

REQUERENTE : ELEICAO 2020 ETELMINIO JUSTINO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO

: ERIC JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA (26766/PE)

REQUERENTE : ETELMINIO JUSTINO DA SILVA
ADVOGADO

: ERIC JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA (26766/PE)

JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600494-78.2020.6.17.0017 / 017ª ZONA
ELEITORAL DE PAUDALHO PE
REQUERENTE: ELEICAO 2020 ETELMINIO JUSTINO DA SILVA VEREADOR, ETELMINIO
JUSTINO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIC JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PE26766-A
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIC JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PE26766-A
SENTENÇA
Vistos, etc..
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral referente às eleições Municipais de 2020 apresentada
pelo requerente.
De acordo com a informação da secretaria cartorária, verificou-se que a inicial e o Extrato de
Prestação de Contas são os mesmos nos Processos 0600494-78.2020.6.17.0017 e 060049563.2020.6.17.0017, os quais estão em trâmite. Com a ressalva de que o segundo encontra-se com
a juntada da Declaração dos Demonstrativos e do Instrumento de Mandato para constituição de
advogado, tendo o primeiro as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, tendo sido autuado no
sistema PJE por erro de sistema, configurando assim litispendência processual.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 337, §§1º a 3º, da Lei nº. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) dispõe, ipsis litteris:
"§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."
Da análise do presente feito, em batimento com o processo nº 0600495-63.2020.6.17.0017,
constante no sistema SPCE, processo no qual constam os demais elementos necessários ao
processamento e análise das prestações de contas, verifica-se que os dois possuem as mesmas
partes, objeto e causa de pedir, diferenciando-se apenas quanto ao número do processo autuado.
Ademais, o interessado não apresentou no processo duplicado qualquer documento que necessite
de análise por este juízo, estando o mesmo ainda em curso.
Ocorre, portanto, a litispendência, nos termos do artigo 337, VI e seu §3º, do Código de Processo
Civil, a qual conheço de ofício, consoante o §5º do mencionado artigo, com aplicação supletiva e
subsidiária ao Processo Eleitoral, autorizada pela Resolução TSE nº 23.478/2016 (estabelece
diretrizes gerais para a aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de
Processo Civil - no âmbito da Justiça Eleitoral), artigo 2º, parágrafo único, considerando-se ainda a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (DJE/TRE-PE). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br/

Ano 2020 - n. 310

Recife, sábado, 21 de novembro de 2020

11

Processo Civil - no âmbito da Justiça Eleitoral), artigo 2º, parágrafo único, considerando-se ainda a
compatibilidade sistêmica entre o instituto e as normas do Direito Eleitoral.
Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do seu mérito, na forma do artigo
485, inciso V e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da litispendência.
Publique-se no DJE, ficando todos os interessados intimados da presente.
Ao Ministério Público Eleitoral para ciência.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paudalho, datado e assinado eletronicamente.
GUILHERME AUGUSTO DE ALBUQUERQUE ARZANI
JUIZ ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600489-56.2020.6.17.0017
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600489-56.2020.6.17.0017 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(PAUDALHO - PE)
: 017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

REQUERENTE : ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR
REQUERENTE : MISAEL GOMES DOS SANTOS

JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600489-56.2020.6.17.0017 / 017ª ZONA
ELEITORAL DE PAUDALHO PE
REQUERENTE: ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR, MISAEL GOMES
DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos, etc..
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral referente às eleições Municipais de 2020 apresentada
pelo requerente.
De acordo com a informação da secretaria cartorária, verificou-se que a inicial e o Extrato de
Prestação de Contas são os mesmos nos Processos 0600487-86.2020.6.17.0017, 060048871.2020.6.17.0017,

0600489-56.2020.6.17.0017;

0600490-41.2020.6.17.0017;

0600491-

26.2020.6.17.0017; 0600492-11.2020.6.17.0017; 0600493-93.2020.6.17.0017, os quais estão em
trâmite. Com a ressalva de que o primeiro encontra-se com a juntada da Declaração dos
Demonstrativos e do Instrumento de Mandato para constituição de advogado, tendo os demais as
mesmas partes, pedidos e causa de pedir, tendo sido autuados no sistema PJE por erro de
sistema, configurando assim litispendência processual.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 337, §§1º a 3º, da Lei nº. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) dispõe, ipsis litteris:
"§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."

Da análise do presente feito, em batimento com o processo nº 0600487-86.2020.6.17.0017,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (DJE/TRE-PE). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br/
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Da análise do presente feito, em batimento com o processo nº 0600487-86.2020.6.17.0017,
constante no sistema SPCE, processo no qual constam os demais elementos necessários ao
processamento e análise das prestações de contas, verifica-se que todos possuem as mesmas
partes, objeto e causa de pedir, diferenciando-se apenas quanto ao número do processo autuado.
Ademais, o interessado não apresentou nos demais processos qualquer documento que necessite
de análise por este juízo, estando os mesmos ainda em curso.
Ocorre, portanto, a litispendência, nos termos do artigo 337, VI e seu §3º, do Código de Processo
Civil, a qual conheço de ofício, consoante o §5º do mencionado artigo, com aplicação supletiva e
subsidiária ao Processo Eleitoral, autorizada pela Resolução TSE nº 23.478/2016 (estabelece
diretrizes gerais para a aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de
Processo Civil - no âmbito da Justiça Eleitoral), artigo 2º, parágrafo único, considerando-se ainda a
compatibilidade sistêmica entre o instituto e as normas do Direito Eleitoral.
Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do seu mérito, na forma do artigo
485, inciso V e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da litispendência.
Publique-se no DJE, ficando todos os interessados intimados da presente.
Ao Ministério Público Eleitoral para ciência.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paudalho, datado e assinado eletronicamente.
GUILHERME AUGUSTO DE ALBUQUERQUE ARZANI
JUIZ ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600491-26.2020.6.17.0017
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600491-26.2020.6.17.0017 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(PAUDALHO - PE)
: 017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

REQUERENTE : ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR
REQUERENTE : MISAEL GOMES DOS SANTOS

JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600491-26.2020.6.17.0017 / 017ª ZONA
ELEITORAL DE PAUDALHO PE
REQUERENTE: ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR, MISAEL GOMES
DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos, etc..
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral referente às eleições Municipais de 2020 apresentada
pelo requerente.
De acordo com a informação da secretaria cartorária, verificou-se que a inicial e o Extrato de
Prestação de Contas são os mesmos nos Processos 0600487-86.2020.6.17.0017, 060048871.2020.6.17.0017,

0600489-56.2020.6.17.0017;

0600490-41.2020.6.17.0017;

0600491-

26.2020.6.17.0017; 0600492-11.2020.6.17.0017; 0600493-93.2020.6.17.0017, os quais estão em
trâmite. Com a ressalva de que o primeiro encontra-se com a juntada da Declaração dos
Demonstrativos e do Instrumento de Mandato para constituição de advogado, tendo os demais as
mesmas partes, pedidos e causa de pedir, tendo sido autuados no sistema PJE por erro de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (DJE/TRE-PE). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br/
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mesmas partes, pedidos e causa de pedir, tendo sido autuados no sistema PJE por erro de
sistema, configurando assim litispendência processual.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 337, §§1º a 3º, da Lei nº. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) dispõe, ipsis litteris:
"§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."
Da análise do presente feito, em batimento com o processo nº 0600487-86.2020.6.17.0017,
constante no sistema SPCE, processo no qual constam os demais elementos necessários ao
processamento e análise das prestações de contas, verifica-se que todos possuem as mesmas
partes, objeto e causa de pedir, diferenciando-se apenas quanto ao número do processo autuado.
Ademais, o interessado não apresentou nos demais processos qualquer documento que necessite
de análise por este juízo, estando os mesmos ainda em curso.
Ocorre, portanto, a litispendência, nos termos do artigo 337, VI e seu §3º, do Código de Processo
Civil, a qual conheço de ofício, consoante o §5º do mencionado artigo, com aplicação supletiva e
subsidiária ao Processo Eleitoral, autorizada pela Resolução TSE nº 23.478/2016 (estabelece
diretrizes gerais para a aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de
Processo Civil - no âmbito da Justiça Eleitoral), artigo 2º, parágrafo único, considerando-se ainda a
compatibilidade sistêmica entre o instituto e as normas do Direito Eleitoral.
Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do seu mérito, na forma do artigo
485, inciso V e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da litispendência.
Publique-se no DJE, ficando todos os interessados intimados da presente.
Ao Ministério Público Eleitoral para ciência.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paudalho, datado e assinado eletronicamente.
GUILHERME AUGUSTO DE ALBUQUERQUE ARZANI
JUIZ ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600490-41.2020.6.17.0017
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600490-41.2020.6.17.0017 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(PAUDALHO - PE)
: 017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

REQUERENTE : ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR
REQUERENTE : MISAEL GOMES DOS SANTOS

JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600490-41.2020.6.17.0017 / 017ª ZONA
ELEITORAL DE PAUDALHO PE
REQUERENTE: ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR, MISAEL GOMES
DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos, etc..
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (DJE/TRE-PE). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br/
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Vistos, etc..
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral referente às eleições Municipais de 2020 apresentada
pelo requerente.
De acordo com a informação da secretaria cartorária, verificou-se que a inicial e o Extrato de
Prestação de Contas são os mesmos nos Processos 0600487-86.2020.6.17.0017, 060048871.2020.6.17.0017,

0600489-56.2020.6.17.0017;

0600490-41.2020.6.17.0017;

0600491-

26.2020.6.17.0017; 0600492-11.2020.6.17.0017; 0600493-93.2020.6.17.0017, os quais estão em
trâmite. Com a ressalva de que o primeiro encontra-se com a juntada da Declaração dos
Demonstrativos e do Instrumento de Mandato para constituição de advogado, tendo os demais as
mesmas partes, pedidos e causa de pedir, tendo sido autuados no sistema PJE por erro de
sistema, configurando assim litispendência processual.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 337, §§1º a 3º, da Lei nº. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) dispõe, ipsis litteris:
"§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."
Da análise do presente feito, em batimento com o processo nº 0600487-86.2020.6.17.0017,
constante no sistema SPCE, processo no qual constam os demais elementos necessários ao
processamento e análise das prestações de contas, verifica-se que todos possuem as mesmas
partes, objeto e causa de pedir, diferenciando-se apenas quanto ao número do processo autuado.
Ademais, o interessado não apresentou nos demais processos qualquer documento que necessite
de análise por este juízo, estando os mesmos ainda em curso.
Ocorre, portanto, a litispendência, nos termos do artigo 337, VI e seu §3º, do Código de Processo
Civil, a qual conheço de ofício, consoante o §5º do mencionado artigo, com aplicação supletiva e
subsidiária ao Processo Eleitoral, autorizada pela Resolução TSE nº 23.478/2016 (estabelece
diretrizes gerais para a aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de
Processo Civil - no âmbito da Justiça Eleitoral), artigo 2º, parágrafo único, considerando-se ainda a
compatibilidade sistêmica entre o instituto e as normas do Direito Eleitoral.
Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do seu mérito, na forma do artigo
485, inciso V e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da litispendência.
Publique-se no DJE, ficando todos os interessados intimados da presente.
Ao Ministério Público Eleitoral para ciência.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paudalho, datado e assinado eletronicamente.
GUILHERME AUGUSTO DE ALBUQUERQUE ARZANI
JUIZ ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600492-11.2020.6.17.0017
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600492-11.2020.6.17.0017 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(PAUDALHO - PE)
: 017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

REQUERENTE : ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR
REQUERENTE : MISAEL GOMES DOS SANTOS
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JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600492-11.2020.6.17.0017 / 017ª ZONA
ELEITORAL DE PAUDALHO PE
REQUERENTE: ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR, MISAEL GOMES
DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos, etc..
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral referente às eleições Municipais de 2020 apresentada
pelo requerente.
De acordo com a informação da secretaria cartorária, verificou-se que a inicial e o Extrato de
Prestação de Contas são os mesmos nos Processos 0600487-86.2020.6.17.0017, 060048871.2020.6.17.0017,

0600489-56.2020.6.17.0017;

0600490-41.2020.6.17.0017;

0600491-

26.2020.6.17.0017; 0600492-11.2020.6.17.0017; 0600493-93.2020.6.17.0017, os quais estão em
trâmite. Com a ressalva de que o primeiro encontra-se com a juntada da Declaração dos
Demonstrativos e do Instrumento de Mandato para constituição de advogado, tendo os demais as
mesmas partes, pedidos e causa de pedir, tendo sido autuados no sistema PJE por erro de
sistema, configurando assim litispendência processual.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 337, §§1º a 3º, da Lei nº. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) dispõe, ipsis litteris:
"§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."
Da análise do presente feito, em batimento com o processo nº 0600487-86.2020.6.17.0017,
constante no sistema SPCE, processo no qual constam os demais elementos necessários ao
processamento e análise das prestações de contas, verifica-se que todos possuem as mesmas
partes, objeto e causa de pedir, diferenciando-se apenas quanto ao número do processo autuado.
Ademais, o interessado não apresentou nos demais processos qualquer documento que necessite
de análise por este juízo, estando os mesmos ainda em curso.
Ocorre, portanto, a litispendência, nos termos do artigo 337, VI e seu §3º, do Código de Processo
Civil, a qual conheço de ofício, consoante o §5º do mencionado artigo, com aplicação supletiva e
subsidiária ao Processo Eleitoral, autorizada pela Resolução TSE nº 23.478/2016 (estabelece
diretrizes gerais para a aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de
Processo Civil - no âmbito da Justiça Eleitoral), artigo 2º, parágrafo único, considerando-se ainda a
compatibilidade sistêmica entre o instituto e as normas do Direito Eleitoral.
Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do seu mérito, na forma do artigo
485, inciso V e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da litispendência.
Publique-se no DJE, ficando todos os interessados intimados da presente.
Ao Ministério Público Eleitoral para ciência.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paudalho, datado e assinado eletronicamente.
GUILHERME AUGUSTO DE ALBUQUERQUE ARZANI
JUIZ ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600493-93.2020.6.17.0017
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600493-93.2020.6.17.0017
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600493-93.2020.6.17.0017 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(PAUDALHO - PE)
: 017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

REQUERENTE : ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR
REQUERENTE : MISAEL GOMES DOS SANTOS

JUSTIÇA ELEITORAL
017ª ZONA ELEITORAL DE PAUDALHO PE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600493-93.2020.6.17.0017 / 017ª ZONA
ELEITORAL DE PAUDALHO PE
REQUERENTE: ELEICAO 2020 MISAEL GOMES DOS SANTOS VEREADOR, MISAEL GOMES
DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos, etc..
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral referente às eleições Municipais de 2020 apresentada
pelo requerente.
De acordo com a informação da secretaria cartorária, verificou-se que a inicial e o Extrato de
Prestação de Contas são os mesmos nos Processos 0600487-86.2020.6.17.0017, 060048871.2020.6.17.0017,

0600489-56.2020.6.17.0017;

0600490-41.2020.6.17.0017;

0600491-

26.2020.6.17.0017; 0600492-11.2020.6.17.0017; 0600493-93.2020.6.17.0017, os quais estão em
trâmite. Com a ressalva de que o primeiro encontra-se com a juntada da Declaração dos
Demonstrativos e do Instrumento de Mandato para constituição de advogado, tendo os demais as
mesmas partes, pedidos e causa de pedir, tendo sido autuados no sistema PJE por erro de
sistema, configurando assim litispendência processual.
É o relatório. Passo a decidir.
O art. 337, §§1º a 3º, da Lei nº. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) dispõe, ipsis litteris:
"§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."
Da análise do presente feito, em batimento com o processo nº 0600487-86.2020.6.17.0017,
constante no sistema SPCE, processo no qual constam os demais elementos necessários ao
processamento e análise das prestações de contas, verifica-se que todos possuem as mesmas
partes, objeto e causa de pedir, diferenciando-se apenas quanto ao número do processo autuado.
Ademais, o interessado não apresentou nos demais processos qualquer documento que necessite
de análise por este juízo, estando os mesmos ainda em curso.
Ocorre, portanto, a litispendência, nos termos do artigo 337, VI e seu §3º, do Código de Processo
Civil, a qual conheço de ofício, consoante o §5º do mencionado artigo, com aplicação supletiva e
subsidiária ao Processo Eleitoral, autorizada pela Resolução TSE nº 23.478/2016 (estabelece

diretrizes gerais para a aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de
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diretrizes gerais para a aplicação da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de
Processo Civil - no âmbito da Justiça Eleitoral), artigo 2º, parágrafo único, considerando-se ainda a
compatibilidade sistêmica entre o instituto e as normas do Direito Eleitoral.
Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do seu mérito, na forma do artigo
485, inciso V e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da litispendência.
Publique-se no DJE, ficando todos os interessados intimados da presente.
Ao Ministério Público Eleitoral para ciência.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Paudalho, datado e assinado eletronicamente.
GUILHERME AUGUSTO DE ALBUQUERQUE ARZANI
JUIZ ELEITORAL

27ª ZONA ELEITORAL
OUTROS
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600495-33.2020.6.17.0027
PROCESSO

: 0600495-33.2020.6.17.0027 REPRESENTAÇÃO (ITAMBÉ - PE)

RELATOR

: 027ª ZONA ELEITORAL DE ITAMBÉ PE

REPRESENTANTE

: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - FERREIROS

ADVOGADO

: IVAN CANDIDO ALVES DA SILVA (30667/PE)

REPRESENTANTE

: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

ADVOGADO

: IVAN CANDIDO ALVES DA SILVA (30667/PE)

REPRESENTADO

: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ATO ORDINATÓRIO
Por ordem do Exmo. Juiz Eleitoral desta 27ª Zona Eleitoral, Ícaro Nobre Fonseca, Informo que a
audiência ora agendada para o dia 23 de novembro, foi adiada para o dia 24 de novembro ás
14h00min. ocasião em que será ouvida apenas a testemunha arrolada pelo autor. O ato se
realizará por videoconferência, pelo CISCO-WEBEX, através do link https://cnj.webex.com/meet
/icaro.nobre.
Assim sendo, determinou o Exmo. Juiz que o representante e o representado, bem como seus
patronos fossem intimados, ao passo que dado ciência ao Ministério Público do mencionado
adiamento.
Itambé-PE, 20 de novembro de 2020
João Édson Cunha
Mat. 1029 TRE-PE
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