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JUSTIÇA ELEITORAL 
 064ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO PESSOA PB 

 
  
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600379-65.2020.6.15.0000 / 064ª ZONA ELEITORAL DE JOÃO
PESSOA PB 
TERCEIRO INTERESSADO: JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA, ADRIANO ALMEIDA DA SILVA, ALEXANDER
DE SALES BERNARDO, ALINE MARIA BATISTA MACHADO, AURELIA SILVA ALVES RABELO, CAIO MOURA DE
ARROXELAS MACEDO, CAIO QUINTINO CORREIA, LUIZ DA COSTA SOBRINHO, PRISCILA KELLY DE
ALENCAR SILVA 
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GOMES CAJU - PB19945 
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GOMES CAJU - PB19945 
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GOMES CAJU - PB19945 
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GOMES CAJU - PB19945 
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GOMES CAJU - PB19945 
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GOMES CAJU - PB19945 
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GOMES CAJU - PB19945 
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GOMES CAJU - PB19945 
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RAFAEL GOMES CAJU - PB19945 
TERCEIRO INTERESSADO: GLEISI HELENA HOFFMANN, PARTIDO DOS TRABALHADORES 
  

 
DECISÃO

 
 

 Vistos, etc.
 
 JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA, ADRIANO ALMEIDA DA SILVA,
ALEXANDER DE SALES BERNARDO, ALINE MARIA BATISTA MACHADO,
AURÉLIA SILVA ALVES RABELO, CAIO MOURA DE ARROXELAS MACEDO,
CAIO QUINTINO CORREIA, LUIZ DA COSTA SOBRINHO e PRISCILA KELLY DE
ALENCAR SILVA, todos integrantes eleitos do Diretório Municipal de João Pessoa
do Partido dos Trabalhadores – PT, por seu advogado, impetraram o presente
MANDADO DE SEGURANÇA c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face da
PRESIDENTE DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
- PT, a Srª. GLEISI HELENA HOFFMANN, tendo como litisconsortes passivos
necessários o PARTIDO DOS TRABALHADORES, alegando, em síntese apertada
que no último dia 16 de setembro de 2020, o Partido dos Trabalhadores, através de
seu Diretório Municipal de João Pessoa, do qual os impetrantes são diretorianos,
realizou sua convenção municipal, nos termos em que dispõe o seu Estatuto
Partidário e normas da Justiça Eleitoral, deliberando sobre a chapa majoritária e
proporcional, entretanto, o Diretório Nacional do PT resolveu ANULAR parcialmente
a Convenção Municipal de João Pessoa, alegando descumprimento das diretrizes
partidárias, sem especificar em quais pontos específicos houve desobediência,
excluindo a chapa majoritária antes escolhida.
Asseveram que a Justiça Eleitoral de primeira instância já se pronunciou pela
regularidade do DRAP da Coligação “Unidos por João Pessoa” e pela consequente
regularidade da indicação da Candidatura de Anísio Maia, tendo havido recurso ao
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, pendente de julgamento e inconformado com
o posicionamento da Justiça Eleitoral, o Diretório Nacional do PT instaurou
procedimento para intervenção no Diretório Municipal de João Pessoa, culminando
com o ato efetivo de intervenção aprovado no dia 14 de outubro de 2020.
Alegam que o ato praticado pela Presidente do Diretório Nacional, com anuência
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dos membros da maioria da Direção Nacional viola, além de elementos intrínsecos
ao devido processo legal, os mais básicos princípios de uma democracia interna
partidária, sendo, dessa maneira, nulo.
Em sede de tutela requerem a imediata suspensão do ato partidário ilegal
supratranscrito e, consequentemente, restabeleça ao eleito Diretório Municipal do
PT (e sua respectiva Comissão Executiva) a legitimidade de direção, suspendendo-
se o ato ilegal e abusivo da Presidenta do Diretório Nacional do PT de
intervenção/destituição do Diretório e Comissão Executiva Municipal, eleitos do PT
de João Pessoa, com a imediata reativação de todos os poderes ao Diretório
Municipal.
Distribuído para o TRE-PB, o Juiz Relator declinou a competência para a primeira
instância, conforme despacho constante do ID 18158375.
Por sua vez, a MM Juíza da 1ª Zona Eleitoral, entendeu ser a competência desta
Zona Eleitoral para apreciar o presente mandamus, por ter reflexo no registro dos
candidatos, ID 18268351.
Relatados o necessário. Decido sobre a liminar requerida.
Inicialmente, convém registrar que no caso em tela é cabível o presente mandamus,
perante a Justiça Eleitoral contra atos supostamente ilegal de partido político,
exatamente como no caso em epígrafe, já que a matéria reflete diretamente no
processo eleitoral. Senão vejamos o aresto abaixo:
 
“A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias
internas de Partido Político, sempre que delas advierem reflexos no processo
eleitoral, circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia
partidária, ex vi do art. 17, § 1o. da Constituição da República – cânone
normativo invocado para censurar intervenções externas nas deliberações da
entidade –, o qual cede terreno para maior controle jurisdicional” (Precedente:
TSE – ED-AgR-REspe 239-13, Min. GILMAR MENDES, 26.10.2004).
 
Ponto outro, admite-se a concessão de medida de urgência em âmbito de Mandado
de Segurança, todavia, desde que esteja evidenciada de forma inequívoca, na
impetração e nos elementos de prova que a acompanham, a presença concomitante
de dois pressupostos autorizadores, in casu, a aparência do bom direito, ou seja, a
indicação fortemente plausível de que a pretensão perseguida reúne condições de
êxito e a caracterização de principal situação de urgência, demonstrando que a
tutela postulada, se não for concedida de imediato, ensejará a eclosão de prejuízo
jurídico irreparável.
É o caso dos autos. Claramente se constata a existência de uma disputa sem limites
pelo controle do partido entre os diretórios municipal e nacional do PT que
escolheram como palco para resolverem suas desavenças políticas a Justiça
Eleitoral que não pode se eximir de resolver este conflito uma vez requisitada para
tal fim.
Recapitule-se que este Juízo ao julgar os DRAPs 0600119-87.2020.6.15.0064 e
0600484-44.2020.6.15.0064 e o RRC 0600120-72.2020.6.15.0064, relativo à
candidatura de Anísio Soares Maia do PT, claramente reconheceu a legalidade da
convenção que escolheu os candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito da chapa
majoritária formada pelo PT/PC do B, inclusive excluindo da coligação “A FORÇA
DO POVO” um filiado do PT que era candidato a Vice-Prefeito naquela coligação.
Consigne-se ainda o deferimento pela Justiça Eleitoral da chapa formada por Anísio
Soares Maia e Percival Henriques de Souza Neto, candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente.
Apesar da declaração de legalidade da coligação formada pelos partidos PT/PC do
B, a Comissão Interventora do Diretório Municipal encaminha ofício para este Juízo
comunicando a nulidade parcial da convenção realizada pelo Diretório Municipal
destituído com relação à chapa majoritária, mantendo as deliberações relativas à
chapa proporcional.
A Comissão Interventora ainda informa que pretende indicar o candidato a Vice-
Prefeito na chapa da coligação “A FORÇA DO POVO” que tem como candidato a
prefeito o ex-governador Ricardo Coutinho do PSB, inclusive que seja anotado as
deliberações da referida Comissão nos DRAPS 0600119-87.2020.6.15.0064 e
0600484-44.2020.6.15.0064 e no RRC 0600120-72.2020.6.15.0064, relativo à
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candidatura de Anísio Soares Maia do PT. Ou seja, a Comissão Interventora tem
como objetivo anular uma coligação formada através da deliberação dos
convencionais dos partidos envolvidos e deferida pela Justiça Eleitoral quando do
julgamento do DRAP mencionado neste processo, o que é incabível, visto que uma
decisão política de um partido não pode se sobressair e muito menos anular um ato
jurídico perfeito, ainda mais quando ultrapassado o período de convenções e
coligações fixado no processo eleitoral, excetuando-se os casos de substituição de
candidatos previstos no art. 72, da Resolução nº. 23.609/2019-TSE, não havendo
previsão a hipótese de disputa política interna pelo comando da sigla partidária.
A fumaça do bom direito, restou configurado, uma vez que o ato coator afeta o
direito líquido e certo dos impetrantes, ao lhes impor a decisão de destituição num
procedimento interno questionável e se fundamentando apenas na intenção do
Diretório Nacional de impor sua vontade, atropelando a decisão legal da convenção
municipal e o mais grave, designando uma Comissão Interventora que tenta a todo
custo desconstituir a chapa majoritária deferida pela Justiça Eleitoral.
Quanto ao perigo da demora, constata-se o risco de dano grave ou de difícil
reparação, afinal, o dano causado para as suas esferas jurídicas e dos demais
integrantes destituídos será irreversível, tendo em vista que a Comissão Interventora
tem como propósito claro implodir a coligação “UNIDOS POR JOÃO PESSOA”.
Cediço que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões políticas e
administrativas das instâncias partidárias, desde que não haja ilegalidade, nem
desrespeito às decisões judiciais o que não é o caso em epígrafe, uma vez que a
Comissão Interventora, além de tentar desfazer a decisão do diretório destituído,
nega inclusive acesso aos sistemas da Justiça Eleitoral e controle administrativo e
financeiro da agremiação em âmbito municipal, essenciais para dar continuidade
aos atos de campanha eleitoral, entrando em rota direta de colisão com a coligação
“UNIDOS POR JOÃO PESSOA”, impondo-se, destarte, a concessão da tutela
requerida.
Ante ao exposto, CONCEDO A TUTELA REQUERIDA, a fim de suspender os
efeitos do ato ilegal e abusivo da Presidente do Diretório Nacional do PT de
intervenção e destituição do Diretório e Comissão Executiva Municipal eleitos do PT
de João Pessoa, determinando a imediata reativação de todos os poderes ao
Diretório Municipal destituído e aos seus membros que devem reassumir,
imediatamente seus cargos, autorizando acesso aos sistemas da Justiça Eleitoral e
controle administrativo e financeiro da agremiação em âmbito municipal e podendo
exercer todos os atos administrativos e judiciais inerentes à campanha da coligação
“UNIDOS POR JOÃO PESSOA” até o término destas eleições municipais.
Comunique-se esta decisão ao Sr. CÍCERO GREGÓRIO DE LACERDA LEGAL,
Presidente da Comissão Interventora do Diretório Municipal de João Pessoa, com
endereço na Rua Irineu Joffily, 127, centro, nesta Capital.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal.
Em seguida, vista ao Ministério Público Eleitoral.
P.I.
João Pessoa, 20 de outubro de 2020.
 
 
FÁBIO LEANDRO DE ALENCAR CUNHA
- Juiz da 64ª Zona Eleitoral -
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