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JUSTIÇA ELEITORAL
 035ª ZONA ELEITORAL DE SOUSA PB 

 
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600020-10.2020.6.15.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE SOUSA PB
REPRESENTANTE: FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: EDUARDO JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO - PB22970-B-A
REPRESENTADO: LEVI DANTAS DE FIGUEIREDO, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA
 
 
 
 

SENTENÇA
 
 

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. ELEIÇÕES 2020. CRÍTICAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE VOTO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA VEDADA. IMPROCEDÊNCIA. Não se considera propaganda
eleitoral antecipada a participação de pré-candidatos em entrevistas no rádio, ainda que haja exposição de
plataformas e projetos políticos, se não há pedido de votos. Improcedência.

 

Trata-se de representação por propaganda antecipada proposta por FÁBIO TYRONE BRAGA DE
OLIVEIRA, em face de LEVI DANTAS DE FIGUEIREDO e LEONARDO ALVES OLIVEIRA, todos
devidamente qualificados nos presentes autos.

Aduziu o autor que o representado teria rotineiramente criticado a atual administração
municipal, inclusive a pessoa do prefeito, de forma a utilizar a concessão da emissora de rádio
veiculante de seu programa, para “saciar vontades políticas”, incorrendo, então, em propaganda
eleitoral negativa, uma vez que o autor é pré-candidato à reeleição. Juntou transcrição e áudios
do programa com os comentários aqui em análise. Pede a imposição de multa, nos termos do
artigo 36, §3º, da Lei 9.504/97.

Devidamente citados (ID 2162531 e ID 2162539) os representados apresentaram contestação (ID
1966811), afirmando que não entende as manifestações como propaganda negativa, uma vez
que não haveria, até este momento, candidato de oposição ao representante, de forma que suas
palavras não teriam o condão de desmerecer sua imagem frente a um oponente, já que este
seria o conceito de propaganda negativa, no seu entender. Ademais, afirma que apenas citou
fatos acerca das ações judiciais em trâmite envolvendo o representante e que sua manifestação
estaria adstrita ao que autoriza a liberdade de imprensa. Por fim, entende que pela relação
contratual existente, haveria ilegitimidade passiva na presente demanda, uma vez que a
representada seria a emissora de rádio para a qual o representado trabalha. Pede a condenação
do representante em litigância de má-fé.
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Encaminhados os autos para conhecimento do Ministério Público, este se manifestou (ID
2489543) entendendo pela procedência da inicial. Afirmou que entende haver pedido explícito
para que os eleitores não escolham o representante. Trouxe o representante ministerial
entendimento jurisprudencial oriundo do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a
mensagem divulgada com comparação entre gestões demonstra caráter eleitoreiro e sua
veiculação antes do período permitido pela norma configuraria a hipótese defendida pelo
representante. Entende, portanto, pela aplicação da multa nos termos do artigo 36 da Lei
9.504/97.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, acerca da preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pelos representados,
entendo incabível a inclusão da Rádio Lìder FM do município de Sousa como parte demandada,
uma vez que não demonstrada a ingerência da pessoa jurídica no conteúdo ou nas falas dos
representados durante o programa objeto de análise deste feito.

É de suma importância relembrar que é direito das partes a obtenção, em prazo razoável, da
solução integral do mérito da lide deduzida em juízo.

Nesse ponto, mesmo diante de uma possível alegação de esvaziamento da negatividade de
propaganda eleitoral antecipada devido à ausência de pré-candidatos contra o atual Prefeito, em
tese candidato à reeleição, não pode impedir a análise do mérito da lide proposta, com arrimo ao
artigo 4° da CPC.

A legislação eleitoral é clara quando determina a proibição de veiculação de crítica a candidato ou
partido político a partir do dia 16 de agosto do ano eletivo (o dia 15 de agosto é o último dia para
a realização das convenções partidárias, conforme artigo 8°, caput da lei 9504/1997), em sua
programação normal de emissora de rádio ou televisão, com exceção, evidentemente, com
relação a programação jornalística ou debates políticos. Essa interpretação é retirada no texto
normativo descrito no artigo 45, Inciso V da lei 9.504/97 in verbis:

“Art. 45.  Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às
emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13165.htm#art2)

 I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa
ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar
o entrevistado ou em que haja manipulação de dados;

  II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma,
degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa
com esse efeito; (Vide ADIN 4.451)
(http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?
base=ADIN&s1=4451&processo=4451)

 III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido,
coligação, a seus órgãos ou representantes; (Vide ADIN 4.451)
(http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?
base=ADIN&s1=4451&processo=4451)

 IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;

 V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou
crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas
jornalísticos ou debates políticos;”

d é ó i d l i l d f i d i b d d
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Nessa toada, é notório que a mensagem do legislador foi de evitar excessos ou abuso do poder
econômico no processo eleitoral, sempre salvaguardando o direito constitucional da liberdade de
expressão e da informação na medida em que a exceção talhada na norma jurídica alhures citada
deixa clara a possibilidade da veiculação no programa jornalístico, ou debate político, de crítica a
gestão atual com informação de erros ou desmando praticados pelo atual gestor público e pré-
candidato a reeleição, garantindo o direito à informação do eleitor e preservando Estado
Democrático de Direito.

Nesse diapasão, temos o artigo 36-A da Lei 9.504/97, com redação modificada pela lei n.
13.165/2015:

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 pré-
candidatos 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)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2)

 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, desde que não haja pedido de votos, observado pelas emissoras
de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;                        (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Lei/L12034.htm#art4)

 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)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3)

 II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, planos de governos ou
alianças partidárias visando às eleições;                                                   (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art4)

 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) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2013/Lei/L12891.htm#art3)

  III - a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária; ou                                        (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm#art4)

  III - a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária e pelas redes sociais;                                     (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3)

  III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;                                       (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2)
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 IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se mencione a
possível candidatura, ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral.                      (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Lei/L12034.htm#art4)

 IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;                                                 (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3)

  V - a manifestação e o posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes
sociais.                                      (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3)

  V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;                                     (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2)

 VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.                                                 (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2)

 VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4  do
art. 23 desta Lei.                                  (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm#art1)

  Parágrafo único.   É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias.                                     (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3)

  § 1    É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.                         (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13165.htm#art2)

 § 2    Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.                                    (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2)

 § 3    O disposto no § 2  não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão.                                                 (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm#art2))

Nessa linda de pensamento, é forçoso afirmar que a legislação eleitoral, com as minirreformas
ocorridas no ano de 2009 e 2015, deixa claro a intenção do legislador de permitir a promoção
pessoal dos pré-candidatos e possibilitar as críticas quanto a sua atuação com gestor público, por
exemplo, respeitando a legalidade sem promover informações falsas sobre caráter,
personalidade ou conduta administrativa e não tendo pedido explícito de voto (“Fake News” ou
violações à honra, por exemplo).

Nessa perspectiva, é de suma importância ressaltar que esses "debates", sem ofensa à lei, são
importantes para fazer o eleitor refletir sobre a melhor escolha. Impedi-los, seria retirar deles as
possibilidades de conhecer situações que eventualmente não foram trazidas ao conhecimento
comum e naturalmente só vem à tona no ano eleitoral.

A regra é a liberdade, não as restrições, exceto aquelas previstas expressamente em lei.

A lib d d d ã l ã f d ã di i l d
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A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar direito moral do
indivíduo, mas também por consubstanciar valor fundamental e requisito de funcionamento em
um Estado Democrático de Direito, motivo por que o direito de expressar-se e suas
exteriorizações (informação e de imprensa) ostenta uma posição preferencial dentro do
arquétipo constitucional das liberdades.

A proeminência da liberdade de expressão deve ser trasladada para o processo político-eleitoral,
mormente porque os cidadãos devem ser informados da variedade e da riqueza de assuntos
respeitantes a eventuais candidatos, bem como das ações parlamentares praticadas pelos
detentores de mandato eletivo (FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do Direito
Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016).

No caso concreto, temos com causa de pedir fática o programa de rádio “CIDADE NOTÍCIA”,
veiculado pela emissora de Rádio Líder FM 71,1, apresentado pelos jornalistas, ora demandados,
Levi Dantas de Figueiredo e Leonardo Alves Oliveira no dia 05/06/2020, no qual os
apresentadores teceram inúmeras críticas à administração do candidato à reeleição, Fábio Tyrone
Braga.

Diante desses fatos, transcrevo as declarações redigidas pelo representante:

“[...]não dá a mínima (O prefeito), então, é a situação que o servidor vive nessa gestão, de ter
direitos, de ter direitos garantidos por Lei e ser negados, e por ir atrás desses direitos e ser visto
de forma diferente. É a gestão, não tem o que dizer. Essa gestão trata o servidor assim, e o
prefeito ainda tem a cara de pau de fazer uma live dizendo de que: olha, vocês servidores
públicos, se eu for reeleito, né, terá na minha próxima gestão, um planejamento para conceder
aumento aos servidores públicos.”

 

“Conversa repetida e cansada, é essa aí. Por que não deu até agora. (Leonardo) – E promessa de
campanha, que não pode. (Levi) – E outra coisa, uma promessa de um reajuste mirabolante]. Não
dá nem as gratificações, os benefícios, as insalubridades, entendeu, os riscos que eles têm no
trabalho, nem isso. Não dá nem o principal, que é o bom tratamento ao servidor, pra ele
trabalhar em paz. Porque se o servidor trabalhasse em paz, quando ele mandasse uma
mensagem à imprensa, falando sobre determinado problema do estabelecimento, ele não
pediria pelo amor de Deus para não divulgar o seu nome, divulgaria o nome tranquilamente. Mas
por que esse medo? Hum, algo aí tem.”

De antemão, impõe-se fazer uma ponderação dos interesses envolvidos, a partir das
circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, destaco o trecho da fala do locutor do programa radiofônico transcrito pelo
Ministério Público Eleitoral, que considerou crucial para pugnar pela procedência da presente
representação: “digita na urna, diz não”

Assim, alega o membro do Ministério Público que trata-se de pedido explícito de voto e constitui
a propaganda eleitoral antecipada negativa a comparação de gestão administrativa.

Longe de se reportar a denegrir ou macular a imagem do Prefeito Fábio Tyrone Braga de Oliveira,
confere-se na fala impugnada que o radialista limitou-se a expor sua opinião sobre falhas
administrativas, sobretudo na área da saúde pública da cidade de Sousa/PB, além de exaltar as
promessas, segundo ele, não cumpridas por parte do Prefeito daquela municipalidade, sem
atingir a imagem pessoal do administrador.

Deve-se ter presente, ainda, que a interpretação da regra em comento não pode ser dissociada
do contexto do embate político, natural da campanha eleitoral.

A i í i à ã úbli il õ i d d lid d
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Assim, críticas à atuação pública ou ilações a respeito do comportamento de personalidades
políticas, desde que, no confronto de ideias, não configuram ilícito na propaganda eleitoral.

A lei impõe tão-somente a vedação à propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos,
o que não ocorre no presente caso. Pois, verifica-se que a moldura fática delineada na
representação eleitoral ora debatida cinge-se a expor falhas dos serviços públicos prestados no
Município de Sousa/PB, tais quais saúde e educação, decorrentes, segundo os representados, da
má administração da atual gestão, críticas que não desbordam do limite da liberdade de
expressão e de manifestação, assaz evidentes em relação a veículos de imprensa.

Esse é o entendimento dos Tribunais Eleitorais pátrios:

REPRESENTAÇÃO. PROGRAMA DE RÁDIO. CONTEÚDO HUMORÍSTICO E FORTES CRÍTICAS A
POTENCIAL CANDIDATO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. MODALIDADE NEGATIVA.
INOBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há falar em propaganda eleitoral antecipada negativa
em programa de rádio que, ao abordar temas político-comunitários, faz críticas contundentes,
muitas vezes com humor, à gestão do atual Governador e potencial candidato à reeleição,
mormente quando as críticas são também dirigidas a ex-governadores do Estado. 2. É
indispensável, para a aplicação da sanção prevista no art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97, mesmo
quando a propaganda irregular alegada é a negativa, que se demonstre conotação eleitoral no
conteúdo do programa, manifestado na tentativa de desqualificar provável candidato ao exercício
de mandato eletivo. 3. Pedidos da Representação que se julgam improcedentes. (TRE-AP - RP:
4441 AP, Relator: ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUÁRIA KORESSAWA, Data de Julgamento:
04/06/2014, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP, Tomo 100, Data
06/06/2014, Página 6)

Recurso Eleitoral nº 15-09.2016.6.13.0140 Zona Eleitoral: 140ª, de Itaúna Recorrentes: José Alves
Capanema Júnior e Daniela Maria dos Santos Recorrido: Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB Relator: Juiz Paulo Rogério Abrantes ACÓRDÃO Recurso eleitoral. Representação.
Propaganda eleitoral extemporânea. Faixas. Eleições 2016. Procedência. Multa. Questão sobre a
capacidade financeira dos recorrentes é de mérito. Alegação de veiculação de propaganda
eleitoral extemporânea com dizeres negativos a prefeito e vereadores. Protesto e crítica política.
Não-configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa. Inexistentes circunstâncias que
sinalizem o objetivo dos recorrentes de incutir idéias negativas ao eleitorado, mas, tão-somente,
críticas próprias ao embate político. Recurso provido. Improcedência do pedidos constantes da
representação. Vistos, relatados e decididos os autos do processo acima identificado, ACORDAM
os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, à unanimidade, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator. Belo Horizonte, 21 de junho de 2016 Juiz Paulo Rogério
Abrantes Relator (TRE-MG - RE: 1509 ITAÚNA - MG, Relator: PAULO ROGÉRIO DE SOUZA
ABRANTES, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 01/07/2016)

Frisa-se, por fim, que a própria corte superior no âmbito eleitoral (TSE) possui precedente que
vão ao encontro com a tese defendida nesse julgado, quando afirma ser admissível a realização
de críticas, ainda que desabonadoras, a administração pública de agremiação política, desde que
dentro da discussão de temas de interesses políticos comunitários, com a saúde pública, a
probidade administrativa, a fiscalização dos gastos públicos, como notamos no julgado abaixo
descrito:

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. PUBLICIDADE NEGATIVA.
AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS DIVERSAS. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
ADMISSIBILIDADE. CRÍTICA A ADMINISTRAÇÕES. DISCUSSÃO. TEMAS. INTERESSEPOLÍTICO-
COMUNITÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. É admissível a realização de críticas, ainda que
desabonadoras, a administrações de agremiações antagônicas desde que não desborde da
discussão de temas de interesse político-comunitário, com a exaltação das qualidades
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doresponsável pela propaganda e a divulgação de publicidade negativa de outros partidos
políticos.2. Configura-se a propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda
partidária quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e disfarçada, de determinada
candidatura, dos propósitos para obter apoio por intermédio do voto ede exclusiva promoção
pessoal com finalidade eleitoral, o que não se verifica na hipótese dos autos.3. Representação
que se julga improcedente. (TSE - Rp: 113155 DF, Relator: Min. ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO
JUNIOR, Data de Julgamento: 07/04/2011, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
Tomo 89, Data 12/5/2011, Página 31-32)

Por fim, é forçoso relembrar a "teoria da proteção débil do homem público" na qual estabelece
que as pessoas ocupantes de atividades públicas fazem jus à proteção à honra de forma
atenuada e em menor latitude que as demais pessoas, pois estão mais sujeitas a um controle
rígido da sociedade, pela natureza da atividade que livremente escolheram.

A veiculação de opiniões contrárias, mesmo que consubstanciadas em severas críticas às
propostas e atos de governo não configura conduta apta ser sancionada pelo aparato Estatal.

É de se entender, assim, que as críticas exaradas em programa de rádio local referida nestes
autos não configura propaganda eleitoral extemporânea, pois embora realizada em período
anterior ao legalmente permitido, nela não se constata a existência de pedido de voto por parte
do radialista, não estando dessa maneira preenchido o tipo do art. 36 da Lei n. 9.504/97 – Lei das
Eleições, sendo a improcedência do pedido inaugural a consequência jurídica a ser tomada na
hipótese sob julgamento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos descritos na representação eleitoral, por não
reconhecer caracterizada a existência de propaganda eleitoral antecipada negativa, com arrimo
nos artigos 36-A e 45 da lei 9.504/97, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos
termos no artigo e artigo 487, Inciso I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sousa/PB, na data da assinatura eletrônica.

 

AGILIO TOMAZ MARQUES

JUIZ ELEITORAL
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