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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
Juízo eleitoral da 31ª ZONA 

POMBAL – PB
 
Processo: 0600300-90.2020.6.15.0031
ASSISTENTE: ELEICAO 2020 ABMAEL DE SOUSA LACERDA PREFEITO e outros (2)
ASSISTENTE: COLIGAÇÃO PARA POMBAL CRESCER DE NOVO, YASNAIA POLLYANNA
WERTON DUTRA 
 
 
 
 

DECISÃO
 
Vistos.
Trata-se de representação eleitoral, fundada no art. 96 da Lei 9504/07, por alegação de
impedimento ao direito de exercer propaganda por parte de coligação adversária.
A parte representante, em apertada síntese, fez pedido de tutela de urgência, para assegurar o
direito ao exercício da propaganda por parte de sua coligação, pugnando por determinação para

que a parte representada "mantenha distância mínima de 1km para [sic] o candidato Dr.

Verissinho e seus correligionários". Relaciona diversos eventos e em que teria havido ato ilegal

de impedimento de propaganda, fazendo juntar vídeos para corroborar que alega.
Em sede de cognição sumária, verifico que constam nos autos indícios que conferem
verossimilhança ao relatado na inicial.
Notadamente, no vídeo ID 38931951, a representada conclama seus apoiadores e, em momento
mais exaltado, afirma "e tem mais, nos bairro do Pereiros ele não vai entrar". Naturalmente, em
condições normais, tal afirmação poderia configurar mero exagero de retórica, contudo, há
indícios de que a exortação tenha sido, literalmente, seguida por apoiadores, o que torna
verossímil a existência, nos estritos limites da cognição sumária, de ações orquestradas, por
parte do grupo político, tendo à frente a representada, na intenção de impedir ou dificultar a
circulação do candidato da representante em determinadas localidades do município, o que
configuraria ato ilícito e, quiçá, crime eleitoral, de modo que há presença de fumus boni iuris.
Visto a proximidade do término da propaganda de rua, resta presente, sem assento de dúvidas, o 
periculim in mora.
Presentes os pressupostos para a tutela de urgência, DEFIRO o pedido inicial, para determinar
que os representados, por si ou por seus apoiadores, se abstenham de impedir o livre
exercício de propaganda e mantenham a distância de, ao menos, 1 km de onde estejam
sendo praticados, regularmente, atos de campanha da Coligação "A Diferença é o
Trabalho", sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada ato violador da
presente decisão, sem prejuízo de majoração em caso de reiteração de conduta.
Haja vista a exortação em praça pública por parte da representada YASNAIA POLLYANNA
WERTON DUTRA, conforme relatado, o afastamento de sua responsabilidade por atos futuros
praticados por seus apoiadores somente se dará caso promova por meios idôneos e com igual
publicidade, de forma inequívoca, a conclamação em sentido oposto, para que seus apoiadores
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não pratiquem atos tendentes a dificultar ou impedir atos legítimos de campanha por parte da
Coligação "A Diferença é o Trabalho".
Presentes os requisitos específicos da legislação na inicial apresentada, INTIMEM-SE
imediatamente os representados, atentando-se que, se for o caso de pessoa pública, a intimação
poderá ocorrer em seu endereço habitual ou onde se encontrar, e, no mesmo ato, CITEM-SE,
para, querendo, apresentar defesa no prazo de 2 (dois) dias (art. 96, §5º, Lei 9.504/97 e art.18 da
Resolução TSE 23.608/2019).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, vistas ao Ministério Público Eleitoral para emissão
de parecer no prazo de 1(um) dia (art. 19, Res. TSE 23.608/2019).
Tendo em vista a prática, em tese, de crime eleitoral, remetam-se cópia dos autos, inclusive das
mídias, ao Ministério Público Eleitoral.
Após, venham-me conclusos para decisão.
Providências necessárias. Cumpra-se.
Intime-se a parte representante da presente decisão.
Pombal - PB, na data da assinatura eletrônica.
 

[Documento datado e assinado eletronicamente - art. 2º, lei 11.419/2006] 
JOSÉ EMANUEL DA SILVA E SOUSA - Juiz Eleitoral
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