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AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

 

 

COLIGAÇÃO CORAGEM PRA MUDAR (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA – PDT – 

UNIÃO – PMB – PSC – PTB – PROS) – DRAP nº 0600563-50.2022.6.15.0000, por seu representante 

legal, o Sr. EVALDO CAVALCANTI CRUZ NETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no Cadastro 

de Pessoas Físicas – CPF sob o nº 053.451.424-32, vem à ilustre presença de Vossa Excelência, 

através de seus procuradores e advogados in fine assinados, devidamente constituídos conforme 

instrumento de mandato anexo (DOC. 01), cujo endereço para intimações fica na Av. Governador 

Flávio Ribeiro Coutinho, n. 500, Liv Mall Shopping, 5º andar, sala 502, Jardim Oceania, João Pessoa-

PB, e-mail juridicoeleitoral.pb@gmail.com, com fulcro na Lei nº 9.504/1997, na Res. TSE nº 

23.608/2019 e no art. 303 do CPC/2015, ajuizar 

 

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA INSTITUCIONAL IRREGULAR E CAPTAÇÃO ILICITA 

DE SUFRÁGIO C/ PEDIDO DE LIMINAR 

em desfavor de: 

 

1. JOÃO AZEVEDO LINS FILHO, brasileiro, casado, governador, candidato ao cargo de 

Governador (RRC nº 0600390-26.2022.6.15.0000), inscrito no CPF/MF nº 087.091.304-20; 

2. LUCAS RIBEIRO NOVAIS DE ARAÚJO, brasileiro, casado, vice-prefeito, candidato ao cargo 

de Vice-Governador (RRC nº 0600389-41.2022.6.15.0000), inscrito no CPF/MF sob o nº 

084.479.604-20; 

3. UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO, brasileiro, Prefeito Constitucional do Município 

de Camalaú, PB, inscrito no CPF/MF nº 033.060.884-39, podendo ser citado na sede da 

Prefeitura Municipal de Camalaú, no endereço R. Sesquicentenário, 83-151 - Camalaú, PB, 

58530-000. 

4. COLIGAÇÃO JUNTOS PELA PARAÍBA, integrada pelos partidos/federações: PSB, AGIR, 

PP, AVANTE, PMN, PSD, SOLIDARIEDADE, PODE, REPUBLICANOS, PATRIOTA (DRAP 

nº 0600388-56.2022.6.15.0000); 
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1. EPÍTOME FÁTICO – DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS REPRESENTADOS; 

 

Diante das provas acostadas nesta petição, é fato que o Governo do Estado da Paraíba 

segue a promover propaganda institucional em período vedado, desta vez, por meio de site de 

prefeitura municipal de Camalaú, através da publicização do ato de inauguração da Casa da Cidadania 

daquela edilidade. 

 

A inauguração ocorrerá no dia 24/10/2022 (terça-feira), às 10 horas da manhã, como se 

infere na farta documentação extraída das redes sociais  da prefeitura daquele município (Instagram e 

Facebook).  

 

Ao que se depreende do material de divulgação, há o nítido apoio do Governo do 

Estado (logomarca inclusa) para a inauguração da citada Casa da Cidadania Iane Leite Silva, do 

município de Camalaú, tendo em vista que se trata de serviços públicos oferecidos pelo Estado 

da Paraíba. 

 

Não bastasse a propaganda institucional irregular, fica evidenciado nas publicações que, 

no ato da referida inauguração, será promovido um concurso com sorteio de brindes, no qual os 

participantes deverão fazer o cadastro junto à Secretaria de Trabalho e Ação Social no dia 

24/10/2022, de posse do RG, CPF e NIS. 

 

 

O material de divulgação deixa cristalino que o ato a ser praticada se afastar completamente 

do interesse público, de modo que promove inauguração de instrumento estatal em pleno período 

eleitoral, com claro apoio do Governo do Estado e com farta entrega de brindes. Ato dos mais absurdos 

no período eletivo. 

 

De plano, já se observa a violação dos artigos 73, I e IV da Lei 9.504/97, havendo evidente 

e grande risco de prática de captação ilícita de sufrágio (41-A da Lei 9.504/97), ante a natureza do ato 

descrito na mídia institucional da Prefeitura de Camalaú – PB. Vejamos: 

Num. 15866282 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: LINCOLN MENDES LIMA - 24/10/2022 19:28:45
https://pje.tre-pb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102419284489800000015627341
Número do documento: 22102419284489800000015627341



COLIGAÇÃO CORAGEM PRA MUDAR:  
Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) 
PDT - UNIÃO Brasil - PMB - PSC - PTB - PROS 

 

Página 3 de 18 
 

COLIGAÇÃO CORAGEM PARA MUDAR 
(FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA – PDT – UNIÃO – PMB – PSC – PTB – PROS) 

Rua Antônio Rabelo Junior, nº 195, Sala 1611 
Miramar, Joao Pessoa-PB, CEP 58.032-090 

 

ja

 

Num. 15866282 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: LINCOLN MENDES LIMA - 24/10/2022 19:28:45
https://pje.tre-pb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102419284489800000015627341
Número do documento: 22102419284489800000015627341



COLIGAÇÃO CORAGEM PRA MUDAR:  
Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) 
PDT - UNIÃO Brasil - PMB - PSC - PTB - PROS 

 

Página 4 de 18 
 

COLIGAÇÃO CORAGEM PARA MUDAR 
(FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA – PDT – UNIÃO – PMB – PSC – PTB – PROS) 

Rua Antônio Rabelo Junior, nº 195, Sala 1611 
Miramar, Joao Pessoa-PB, CEP 58.032-090 

Num. 15866282 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: LINCOLN MENDES LIMA - 24/10/2022 19:28:45
https://pje.tre-pb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102419284489800000015627341
Número do documento: 22102419284489800000015627341



COLIGAÇÃO CORAGEM PRA MUDAR:  
Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) 
PDT - UNIÃO Brasil - PMB - PSC - PTB - PROS 

 

Página 5 de 18 
 

COLIGAÇÃO CORAGEM PARA MUDAR 
(FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA – PDT – UNIÃO – PMB – PSC – PTB – PROS) 

Rua Antônio Rabelo Junior, nº 195, Sala 1611 
Miramar, Joao Pessoa-PB, CEP 58.032-090 

 

Num. 15866282 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: LINCOLN MENDES LIMA - 24/10/2022 19:28:45
https://pje.tre-pb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102419284489800000015627341
Número do documento: 22102419284489800000015627341



COLIGAÇÃO CORAGEM PRA MUDAR:  
Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) 
PDT - UNIÃO Brasil - PMB - PSC - PTB - PROS 

 

Página 6 de 18 
 

COLIGAÇÃO CORAGEM PARA MUDAR 
(FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA – PDT – UNIÃO – PMB – PSC – PTB – PROS) 

Rua Antônio Rabelo Junior, nº 195, Sala 1611 
Miramar, Joao Pessoa-PB, CEP 58.032-090 

 

 

É inconteste, diante das publicações apontadas, que o Governo do Estado faz uso da 

expansão, para aquele município, dos serviços da Casa da Cidadania, com o intuito de se beneficiar 

politicamente, tentando mascarar tal manobra, sob as vestes da Prefeitura Municipal de Camalaú. 
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Neste contexto, os representados incorrem em diversos ilícitos de cunho eleitoral, violando 

a legislação especializada por diversos aspectos. Vejamos os fundamentos jurídicos. 

 

  

2. DA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA (ART. 73 DA LEI 9.504/97) E CAPTAÇÃO ILÍCITA 

DE SUFRÉGIO (41-A) 

 

 

Diante do contexto fático narrado acima, é fato que as autoridades representadas anunciam 

a prática de um ato público que fere diretamente à legislação eleitoral. O artigo 73, incisos I, IV e VI, 

alínea “b” e §10º da Lei 9.504/97, enuncia uma séria de normas que balizam o comportamento dos 

agentes públicos durante o período eletivo, almejando, sempre, evitar o uso da máquina pública em 

prol de determinado candidato. 

 

Art. 73, Lei 9.504/97. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 

não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, 

bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 

ressalvada a realização de convenção partidária; 

 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido 

político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter 

social custeados ou subvencionados pelo Poder Público; 

 

VI – nos três meses que antecedem o pleito: 

 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham 

concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, 
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programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, 

estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração 

indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim 

reconhecida pela Justiça Eleitoral. 

§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita 

de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto 

nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 

programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 

exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 

acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.    

 

 

Ante o exposto dos dispositivos acima, é fato que norma veda qualquer ato que implique em 

concessão de vantagem a candidato, por meio de concessão de benefícios, brindes, utensílios e bens 

públicos e até mesmo, por meio de propaganda institucional. 

 

Não há dúvidas que o ato de inauguração da Casa da Cidadania de Camalaú, com expressa 

referência ao apoio do Governo da Paraíba, viola as regras insculpidas no artigo 73 da Lei das 

Eleições. Três violações podem ser facilmente apontadas: a) o uso do ato de inauguração do prédio 

da Casa da Cidadania; b) a exibição da parceria do Governo Estadual com publicização da sua 

logomarca; c) e a distribuição gratuita de bens custeados pelo poder público.  

 

A prática pretendida, caso não impedida, implicará em uma grandiosa propaganda eleitoreira 

em prol do candidato João Azevedo, tendo em vista o vasto apoio dado ao ato, pelo governo estadual, 

o que trará grave desequilíbrio para o pleito eletivo na região. 

 

O fato de se realizar a inauguração de um serviço na cidade, com instalação de prédio 

público e promover evento, ainda que como parceiro, que oportunize a distribuição de brindes para a 

população, configura típica prática das condutas vedadas pelo 73, I, IV e §10º da Lei das Eleições. 
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Ainda, os fatos praticados indicam, também, a violação da vedação prevista no art. 73, inciso 

VI, alínea “b”, da Lei das Eleições que, por sua vez, possui caráter objetivo, configurando-se com a 

simples veiculação da publicidade institucional dentro do período vedado, independente do 

intuito eleitoral que, no caso, também se faz evidente. Ainda que a publicidade institucional 

referente à instalação da Casa da Cidadania tenha sido efetuada por lideranças locais e municipais, 

cabe ao Governo do Estado diligenciar para que as divulgações dessa natureza não fossem mantidas 

segundo as características apuradas, a fim de cumprir o disposto na lei, em virtude do período eleitoral 

alusivo ao pleito estadual.  

 

. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral posiciona-se, senão vejamos: 

 

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. 
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO CONSUBSTANCIADA NA 
DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS 3 MESES 
ANTERIORES À ELEIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO QUE DESTACA 
OBRA REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, EM SEU 
SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DURANTE PERÍODO VEDADO PELA 
LEGISLAÇÃO ELEITORAL. ALÍNEA B DO INCISO VI DO ART. 73 DA LEI 
9.504 /97. DESPROVIMENTO. 1. Segundo preceitua o caput do art. 1.013 
do CPC/2015 (art. 515, caput do CPC/1973), ao se estabelecer a 
profundidade da cognição a ser exercida por este Tribunal, deve ser 
respeitada a extensão fixada nas razões recursais. Além disso, consoante 
já decidiu esta Corte, admite-se o enfrentamento de matéria arguida pela 
parte não sucumbente em contrarrazões (RO 504-06/MT , Rel. designado 
Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6.8.2015). Portanto, fica inviável o exame de 
questão não devolvida ao conhecimento deste Tribunal por meio das 
razões ou contrarrazões recursais. 2. É vedada a inovação de tese recursal 
em Agravo Interno. Precedentes: AgR-REspe 4190-49/MG, Rel. Min. 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31.3.2016, e AgR-AI 437-
24/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 20.6.2014. 3. O Chefe do Poder 
Executivo à época dos fatos é parte legítima para figurar no polo passivo 
da Representação, tendo em vista que, do acervo fático dos autos, extrai-
se que a publicidade institucional questionada foi efetivamente veiculada 
em sítio eletrônico oficial do Governo do Estado, havendo, portanto, vínculo 
concreto entre aquele e a conduta ilícita perpetrada.  4. O Chefe do Poder 
Executivo, na condição de titular do órgão em que veiculada a 
publicidade institucional em período vedado, é por ela responsável, 
haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na 
página eletrônica oficial do Governo do Estado. Precedentes: AgR-
REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 
23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP, Rel. Min. ARNALDO VERSIANI, DJe 
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24.5.2010. 5. Agravo Interno desprovido. (TSE, AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ORDINÁRIO Nº 1146-17, 2014.6.06.0000 CLASSE 37— 
FORTALEZA - CEARÁ, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho). 
Negritamos. 

 

Em suma, a veiculação de publicidade institucional acerca da realização de ato de 

inauguração de serviço municipal com distribuição de brindes violação claramente as regras de 

condutas tipificadas na lei aplicável, trazendo clara vantagem para o gestor candidato que apoia o ato, 

mesmo em esfera diversa da estadual. 

 

Diante destes fatos, faz-se necessário a intervenção judicial para que seja impedida a 

realização do respectivo evento, tendo em vista a prática diversificada de atos irregulares no contexto 

eleitoral. 

 

3. DA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (41-A) 

 

O material de divulgação fartamente anexado ao longo do que fora aqui narrado, demonstra 

os atos irregulares praticados pelo chefe do executivo estadual, Sr. João Azevedo Lins Filho, candidato 

a reeleição, na medida em que a distribuição de brindes por ocasião da referida inauguração da Casa 

da Cidadania de Camalaú, configura evidente captação ilícita de sufrágio. 

 

A distribuição dos brindes se dará, inclusive, com o controle de pessoas que venham a 

concorrer para tais benesses, mediante a apresentação dos documentos pessoais, tais como RG, CPF 

e NIS, tudo isso atrelado a um ato de inauguração de serviço público exercido de forma conjunta com 

o Governo Estadual. 

 

Observe-se a imagem divulgada nas redes sociais para promoção do evento: 
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É de fácil percepção que, a referida distribuição não tem autorização em lei específica, 

servindo apenas como subterfúgio para tentar mascarar uma distribuição de brindes em prol de seu 

apoiador: o Governo do Estado da Paraíba. 
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Sabe-se que a jurisprudência do TSE já afirmou que, apesar da norma prevista no artigo 41-

A da Lei das Eleições1 fazer menção a “candidato”, o ilícito pode ser realizado de forma mediata, com 

interposição de pessoas, bastando que exista a simples anuência do beneficiário.  

 

Eleições 2000. Investigação Judicial. Art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Decisão 
regional. Improcedência. Captação ilícita de sufrágio. Condenação. 
Necessidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula-STF nº 
279. Ilícito eleitoral. Desnecessidade. Participação direta. Candidato. 
Possibilidade. Anuência. Conduta. Terceiro. 
1. Embora o recurso especial se refira às eleições municipais de 2000, é certo 
que persiste o interesse de agir da agremiação representante, porquanto, 
mesmo que não seja mais possível a imposição da cassação do registro ou do 
diploma, há a possibilidade da aplicação da multa prevista no art. 41-A da Lei 
nº 9.504/97. 
2. Para se infirmar a conclusão da Corte Regional Eleitoral que assentou a 
ausência de comprovação da captação ilícita de sufrágio, é necessário o 
reexame de fatos e provas, o que não é possível em sede de recurso especial, 
a teor do disposto na Súmula-STF nº 279. 
3. Para a caracterização da infração ao art. 41-A da Lei das Eleições, é 
desnecessário que o ato de compra de votos tenha sido praticado 
diretamente pelo candidato, mostrando-se suficiente que, evidenciado o 
benefício, haja 
participado de qualquer forma ou com ele consentido. Nesse sentido: 
Acórdão nº 21.264. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Recurso Especial Eleitoral nº 21792, Acórdão de , Relator(a) Min. Caputo 
Bastos, Publicação:  DJ - Diário de justiça, Data 21/10/2005, Página 99) 
 
1. QUESTÃO PRELIMINAR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL E AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. 
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO ART. 224 
DO CE. RENÚNCIA DO PREFEITO E VICE-PREFEITA AO MANDATO 
ELETIVO NA 
VÉSPERA 
DO JULGAMENTO PELO TSE. PERDA DE OBJETO AFASTADA. 
2. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER 
ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97). 

 
1 Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, 
oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta 
mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de 
maio de 1990.    
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2.1 Tendo a inicial, ao invocar o direito aplicável à espécie, transcrito o art. 41-
A da Lei nº 9.504/97, o qual prevê, expressamente, a cassação do registro e 
do diploma, e ainda pugnado pela não-persistência da candidatura do 
representado, afasta-se a alegação de decisão extra petita. 
2.2 O TSE entende que, para a caracterização da captação de sufrágio, é 
indispensável a prova de participação direta ou indireta dos 
representados, permitindo-se até que o seja na forma de explícita 
anuência da conduta objeto da investigação, não bastando, para a 
configuração, o proveito eleitoral que com os fatos tenham auferido, ou a 
presunção de que desses tivessem ciência. A ausência de prova de 
participação dos candidatos na conduta investigada afasta a aplicação do art. 
41-A da Lei nº 9.504/97. 
2.3 Forte probabilidade de que a conduta investigada tenha influído no 
resultado do pleito que se mostra flagrante. Caracterizado o abuso do poder 
econômico. 
2.4 Recursos especiais interpostos por Maria da Conceição Vieira e Gelson 
Cordeiro de Oliveira providos em parte, para afastar a cassação dos registros 
e diplomas por força do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, mantendo-se, contudo, a 
procedência da representação, nos termos do art. 22, caput, XIV e XV, da LC 
nº 64/90, de forma a manter a declaração da inelegibilidade dos candidatos 
representados para as eleições realizadas nos três anos subseqüentes às 
eleições de 2000, período esse que já se encontra vencido.  
2.5 Recurso especial interposto por Coligação Povo Unido, Capelinha Solidária 
que se julga prejudicado. 
3. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DO PODER 
ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.  
3.1 Recursos especiais interpostos por Gelson Cordeiro de Oliveira e Maria da 
Conceição Vieira prejudicados. 
3.2 O art. 224 do Código Eleitoral não se aplica à ação de impugnação de 
mandato eletivo. Precedentes. 
3.3 Recurso especial interposto por Coligação Povo Unido, Capelinha Solidária 
provido para determinar a diplomação e posse imediatas dos candidatos a 
prefeito e vice-prefeito que obtiveram a segunda colocação nas eleições de 
2000 no referido município. 
(Recurso Especial Eleitoral nº 21327, Acórdão, Relator(a) Min. Ellen Gracie, 
Publicação:  DJ - Diário de justiça, Data 31/08/2006, Página 126) 
 
 

Ante o exposto, é fato que há nítido apoio do Governo do Estado, como bem demonstram 

as publicações de mídia do evento, havendo prova clara da ciência da participação do ente, bem como 

do benefício político que alcançará com o sucesso da ação. 

 

Neste teor, também, como fundamento da presente representação, clama-se a clara 

violação do artigo 41-A da Lei das Eleições. 
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4. DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE (ART. 300, CAPUT, 

c/c ART. 303, CAPUT, DO CPC) PARA REMOÇÃO E SUSTAÇÃO DE ILÍCITO 

 

Coube, na doutrina, a LUIZ GUILHERME MARINONI precisar os contornos da “tutela de remoção 

do ilícito”, diferenciando-a das tutelas inibitórias e das ações cautelares. Enquanto a ação inibitória 

pretende impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito, a ação de remoção do ilícito, como 

o próprio nome indica, dirige - se a remover os efeitos de uma ação ilícita que já ocorreu2. Ainda 

segundo os ensinamentos de MARINONI, a ação inibitória e a ação de remoção do ilícito são decorrência 

do próprio direito material, isto é, das normas que estabelecem padrões de conduta. Daí sua plena 

aplicabilidade na seara eleitoral, cujo direito substantivo é repleto de prescrições de comportamento, 

que, per se, buscam assegurar a higidez do processo democrático. 

 

Para que se caracterize o interesse de agir, é prescindível a demonstração de um dano – 

algo próprio das ações ressarcitórias. Basta que se aponte a ocorrência de um ilícito que, se não 

pinçado, se não extraído, é potencialmente causador de danos ao bem jurídico que o direito 

substantivo (eleitoral) busca proteger. Nas palavras do ilustre processualista paranaense, “de nada 

adiantaria a norma de direito material que proíbe um agir se não existisse a possibilidade de uma ação 

processual capaz de permitir a sua remoção”3, daí porque a ação de remoção de ilícito, como tutela 

jurisdicional autônoma, encontra fundamento no próprio direito constitucional à efetividade da 

prestação jurisdicional. 

 

A aplicabilidade da tutela de remoção do ilícito na esfera eleitoral é ponto pacífico na doutrina 

e na jurisprudência. Para o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), “a 

tutela inibitória não se presta tão somente a inibir preventivamente a prática do ato ilícito ou sua 

reiteração, é também tutela de remoção do ilícito, quando então deve o Juiz se valer da medida 

 
2 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito. Academia Brasileira de Direito Processual 
Civil. Disponível em: < http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/luiz%20g%20marinoni(2)%20-%20formatado.pdf>. 
Acesso em 15 ago. 2022. 
3 3 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito. Academia Brasileira de Direito 
Processual Civil. Disponível em: < http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/luiz%20g%20marinoni(2)%20-
%20formatado.pdf>. Acesso em 15 ago. 2022. 
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executiva mais apropriada ao caso concreto como expressão de uma prestação jurisdicional célere, 

efetiva e adequada”4. 

 

Importante consignar que a busca da remoção do ilícito como objeto preponderante da tutela 

jurisdicional não retira o interesse de agir da parte Autora. Isso porque: (i) a ação que visa unicamente 

a remoção do ilícito não perde seu caráter de ação de conhecimento; (ii) não há óbice para que a 

Justiça Eleitoral dê seguimento à sanção (multa) dos responsáveis pela propaganda ilícita, exercendo 

ex officio o poder de polícia que é ínsito às suas atribuições. 

 

Por meio da presente tutela de remoção de conduta vedada, pretende-se não o 

sancionamento administrativo dos infratores (que, como no caso em questão, sequer podem 

ser individualizados de plano), com a aplicação da multa prevista na legislação eleitoral, mas, 

antes de tudo, que seja retirado de circulação o conteúdo ilícito. A viabilidade jurídica de tal 

pretensão pode ser testada pela própria existência do poder de polícia da Justiça Eleitoral em matéria 

de propaganda, que, mesmo sem provocação do interessado, poderia atuar ex officio para expelir as 

publicações ilícitas. 

 

No caso em testilha, lança-se mão do procedimento da tutela antecipada em caráter 

antecedente como meio de formalização e efetivação de uma tutela jurisdicional de remoção do 

ilícito. Contudo, ainda que, remotamente, este Egrégio Tribunal considere inviável o acionamento da 

jurisdição com o único objetivo de, com celeridade, remover uma ilegalidade, deve-se encampar o 

procedimento do art. 303 do Código de Processo Civil, de maneira que, após a concessão da tutela 

antecipada em caráter antecedente, a petição inicial possa ser complementada para formalizar a 

representação do art. 96 da Lei nº 9.504/1997. 

 

O procedimento de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente enuncia 

verdadeira ação cautelar, que, contudo, se presta como mecanismo processual de viabilização da 

tutela de remoção do ilícito. Faz-se necessária a demonstração dos requisitos basilares da tutela de 

urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), de modo a possibilitar a efetivação imediata da 

 
4 TRE-RN - RE: 060136379 NATAL - RN, Relator: RICARDO TINOCO DE GÓES, Data de Julgamento: 04/10/2018, 
Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 04/10/2018. 
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medida liminar, que, por si só, é capaz de estabilizar os seus efeitos mesmo que a parte Autora opte 

por não deduzir, a posteriori, o pedido principal. 

 

Na hipótese dos autos, é tautológico o perigo de dano potencial pela perpetuação de práticas 

de condutas vedadas, sobremodo, para beneficiar os candidatos João Azevêdo Lins Filho e Lucas 

Ribeiro Novais de Araújo. Como também já destacado, a tutela de remoção do ilícito, como forma 

independente de prestação jurisdicional, prescinde da demonstração do dano efetivo, algo próprio das 

tutelas ressarcitórias. Tal desnecessidade se sobressalta, ainda mais, quando se considera que os 

bens tutelados pelas proibições encartadas à propaganda eleitoral são de índole transindividual, 

difusa, inapropriável ou quantificável por quem quer que seja. 

 

Outrossim, a probabilidade de dano já foi demonstrada ao longo de toda esta petição, tendo 

em vista que a conduta, caso não obstada, implicará num vasto ato de propaganda eleitoral irregular 

em prol dos representados. 

 

Ante o exposto, estão presentes os pressupostos legais que autorizam a 

concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar a remoção dos 

conteúdos/publicações, imediatamente, dos sites institucionais e redes sociais da 

Prefeitura de Camalaú, bem como para inibir A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 

INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA COM RESPECTIVA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES, 

SALVAGUARDANDO A LISURA E O EQUILÍBRIO DO PLEITO. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Pelo exposto, requer-se: 

 

a) o deferimento, inaudita altera pars, da tutela de urgência antecipada em caráter 

antecedente para: 

 

a1) determinar a suspensão imediata realização da inauguração da Casa da Cidadania, 

bem como, da distribuição de brindes, com o fim de sanar a evidente prática de 
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conduta vedada (artigo 75, IV, §10º da Lei 9.504/97) e captação ilícita de sufrágio, esta 

com fulcro no art. 41-A, da Lei n. 9.504/1997; 

a2) determinar a suspensão imediata das publicidades com o fim de sanar os riscos, 

com fulcro no art. 300 do CPCP/2015, determinando a retirada do ar de toda e qualquer 

propaganda institucional do Governo do Estado, abrangente também para gestores 

municipais; 

 

b) sendo concedida a tutela de urgência antecipada, sejam os réus citados, nos termos 

do art. 303, § 1º, II, do CPC, bem como intimado o autor para, querendo, aditar a petição inicial com 

complementação de sua argumentação; 

c) desde já, a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, 

especialmente por juntadas de novos documentos e outros elementos probatórios que esse juízo 

entender convenientes s; 

d) desde já, o notificação do Ministério Público Eleitoral, após o prazo de defesa, para 

emissão de parecer; 

e) a procedência do pedido para obstar a continuidade das condutas vedadas, a 

propaganda institucional irregular, aplicando, aos representados, as sanções cabíveis, nos 

termos do 4º e 5º do artigo 73 da Lei 9.504/975. 

 

Oportunamente, REQUER-SE todas as PUBLICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES sejam 

efetuadas, exclusivamente, em nome de LINCOLN MENDES LIMA, OAB/PB 14.309, sob pena de 

nulidade, na forma do art. 272, §5º, do CPC. 

 

Termos em que pede e espera o deferimento. 

 

 
5 § 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o 

caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR. 

§ 5o  Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10, sem prejuízo do disposto no § 4o, o candidato 

beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.            (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 

2009) 
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João Pessoa-PB, 24 de outubro de 2022. 

 

ARIANO FERNANDES 

OAB/PB 23.051 

 

DANIEL DE MACEDO SOARES 

OAB/PB 24.229 

LUCAS GONDIM 

OAB/PB 29.510 

 

IGOR MACIEL 

OAB/PB 22.085 

HARRISON TARGINO JÚNIOR 

OAB/PB 24.412 

LINCOLN MENDES 

OAB/PB 14.309 
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