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JUSTIÇA ELEITORAL
 028ª ZONA ELEITORAL DE OURO PRETO DO OESTE RO 

 
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600457-77.2020.6.22.0028
REQUERENTE: COLIGAÇÃO "A SERVIÇO DA POPULAÇÃO" - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB (COMISSAO PROVISORIA), PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL - PTN, PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL
Advogado do(a) REQUERENTE: OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - OAB/RO 5869
REQUERIDO: CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
 
 

DECISÃO
 

 
Cuida-se de petição formulada pela Coligação "A Serviço da População" (MDB -

PODEMOS - PATRIOTA) em Vale do Paraíso/RO, em face de Charles Luis Pinheiro Gomes.
 
Requer a retirada de toda e qualquer propaganda eleitoral em que Charles Luis

Pinheiro Gomes conste como candidato a prefeito e Poliana de Moraes como vice-prefeita, tendo
em vista o indeferimento dos registros e a posterior renúncia de ambos, posteriormente
substituídos por nova chapa.

 
É a síntese do pedido.
 
Verifica-se que o então candidato Charles Luis Pinheiro Gomes não mais participa

da disputa eleitoral, tendo havido renúncia nos autos 0600186-68.2020.6.22.0028.
 
Portanto, eventual propaganda veiculada tendo como candidato Charles Luis

Pinheiro Gomes está em desacordo com a norma eleitoral e pode induzir a erro.
 
O mesmo se diga em relação à propaganda da então candidata ao cargo de vice-

prefeita Poliana de Morais Silva Gasqui Perreta, pois já houve sua indicação como titular da nova
chapa, situação já analisada pelo juízo (autos 0600453-40.2020.6.22.0028).

 
Tais situações evidenciam irregularidade na propaganda eleitoral aptas a gerar

confusão e induzir a erro o eleitor.
 
Ante o exposto, determino a intimação de Charles Luis Pinheiro Gomes para

que promova a retirada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de toda e qualquer
propaganda em rádio, redes sociais, e materiais gráficos em que ainda conste como
candidato a prefeito e em que Poliana de Morais Silva Gasqui Perreta apareça como
candidata ao cargo de vice-prefeita, tendo em vista a posterior substituição da chapa, sob
pena de imposição de multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 107, § 1º da
Resolução TSE 23.610/2019.

 
Notifique-se na forma do art. 11, inciso I da Resolução TSE 23.608/2019.
 
O notificado deverá comprovar nos autos o cumprimento da determinação nos

termos do art. 108, caput e parágrafo único, da Resolução TSE 23.610/2019.
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Vias da presente decisão servirão como mandado de notificação.
 
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
 

Ouro Preto do Oeste/RO, 29 de outubro de 2020.
 

GLAUCO ANTÔNIO ALVES
Juiz Eleitoral


