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PODERjUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAU!
RESOLU<;AO NQ183, DE 29 DE jUNHO DE 2010.

PROCESSONQOS/2010- PROTOCOLO 14.406/2010
ORIGEM: Presidencia
RELATOR: Desembargador Raimundo Eufn3sio Alves Filho

Disp6e
sobre
a
designac;ao
e
competencia dos Ju!zes Eleitorais para
exercer 0 poder de polfcia sobre a
propaganda
eleitoral
nas eleic;6es de
2010, nos Munidpios do Estado do Piau!
com mais de uma Zona Eleitoral.

o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAU!, no uso das
atribui<;oes que Ihe confere 0 art. 15, XXXII, da Resolu<;,:aoTRE/PI nQ 107/2005
(Regimento Interno),
CONSIDERANDO a competencia dos Tribunais Regionais Eleitorais
para designarem jufzes Eleitorais para 0 exercfcio do poder de polfcia sobre a
propaganda nas Elei<;,:oesGerais de 2010, nos Municfpios com mais de uma
Zona Eleitoral, conforme disposto na Lei nQ 9.504/97 e Resolu<;,:aoTSE nQ
23.191, de 16 de dezembro de 2009,
RESOLVE:
Art. 1Q Designar os jufzes Eleitorais abaixo relacionados para
exercerem, nos respectivos Municfpios, 0 poder de polfcia sobre a propaganda
eleitoral e demais atribui<;,:oes especificadas na Resolu<;,:aoTSE nQ 23.191/2009:
I - TERESINA - Dr. Fernando Lopes e Silva Neto, juiz da 972 ZE/PI.
II - PARNAIBA - Dr. Manoel de Brito Aragao, juiz da 032 ZE/PI.
III - PICOS - Dr. Litelton Vieira de Oliveira, juiz da 102 ZE/PI.
IV - FLORIANO - Dr2. Lucicleide Pereira Belo, jufza da 612 ZE/PI.
V - CAMPO MAIOR - Dr. Edson Alves da Silva, juiz da 962 ZE/PI.
Art. 2Q Nestes Municfpios, alE~mdo exercfcio do poder de po/fcia
sobre a propaganda eleitoral, compete aos jufzes designados:
I - julgar as reclama<;,:oes sobre a fiscaliza<;,:ao dos comfcios e
tomar providencias sobre a distribui<;,:ao equitativa dos locais aos partidos e as
coliga<;,:oes(Res.-TSE nQ 23.191/2009, art. 16);
II - dar ciencia em acordo celebrado entre pa . os polf icos e
pessoa jurfdica sobre a realiza<;,:ao de debates, assegurandoum
imento
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das regras contidas no art. 46, da Lei n2 9.504/97 e arts. 29 a 31, da Resoluc;ao
TSE n2 23.191/2009;
III - efetuar
outras rnedidas de natureza
adrninistrativa,
necessarias ao born funcionarnento das atividades relacionadas a fiscalizac;ao
da propaganda eleitoral.
Art. 32 Nos dernais Munidpios, 0 poder de polfcia sobre a
propaganda sera exercido pelo Juiz Eleitoral da respectiva Zona (Res.-TSE n2
23.191, art. 76, § 12).
Art. 42 Esta Resoluc;ao entrara
publicac;ao, revogando-se as disposic;oes em c
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Procurador Regional Eleitoral

RELATORIO
ODES. RAIMUNDO EUFRAslO ALVES FILHO (RELATOR): Senhores
Jufzes integrantes desta Egregia Corte e Senhor Procurador Regional Eleitoral.
Os presentes autos tem par objeto a designa<;ao dos Jufzes que
serao as responsaveis pela fiscaliza<;ao da propaganda eleitoral, nos Munidpios
circunscritos par mais de uma Zona EleitoraJ.

o

Tribunal Superior Eleitoral - TSE, quando da publica<;ao do
Calendario Eleitoral para as Elei<;oes Gerais de 2010, consubstanciado
na
Resolu<;ao TSE nQ 23.089/2009, estabeleceu a data de 1Q de julho de 2010 como
a "u/timo dia para a designa~ao do juiz eleitoral respons8vel pela fiscaliza~ao da
propaganda eleitoral nos municfpios com mais de uma zona eleitora/".
Para tanto, apresento, em anexo, minuta de Resolu<;ao versando
acerca da distribui<;ao das competencias dos Jufzes Eleitorais nos Munidpios do
Estado do Piauf circunscritos par mais de uma Zona Eleitoral, quais sejam:
Teresina, Parnafba, Picas, Campo Maior e Floriano.

VOTO
ODES. RAIMUNDO EUFRAslO ALVES FILHO (RELATOR):
De acordo com a minuta apresentada, aos Jufzes mais antigos,
dentre as Jufzes Eleitorais das Zonas sediadas em Teresina, Parnafba, Picas
Campo Maior e Floriano, competira a exerdcio do poder de polfcia, com fins a
fiscaliza<;ao da propaganda eleitoraJ.
A aferi<;ao da antiguidade far-se-a pela data de infcio do bienia,
sendo que, no caso de Jufzes cujos bienios tenham iniciado na mesma data,
tera as competencias do mais antigo aquele que exercer suas fun<;oes eleitorais
na Zona Eleitoral mais antiga.
Deste modo, serao responsaveis
eleitoral as seguintes JUlzes Eleitorais:

pela fiscaliza<;ao da propaganda

TERESINA: Dr. FERNANDO LOPES E SILVA NETO (97Sl ZE/PI)
PARNAiBA: Dr. MANOEL DE BRITO ARAGAO (03Sl ZE/PI)
PICOS: Dr. L1TELTONVIEIRA DE OLIVEIRA (10Sl ZE/PI)
CAMPO MAIOR: Dr. EDSON ALVES DA SILVA (96Sl ZE/PI)
FLORIANO: Dra. LUCICLEIDE PEREIRA BELO (61Sl ZE/PI)
Par oportuno, cumpre mencionar que, nas demais
esta fun<;ao compete ao Juiz Eleitoral da respectiva Zona.

localidades,

Convem ressaltar que, dentre as competencias
desses JUlzes,
encontra-se a julgamento das reclama<;oes sabre a localiza<;ao dos comfcios,
sendo tomadas as providencias sabre a distribui<;ao equitativa dos locais aos
partidos politicos e as coliga<;oes (art. 16, Res. TSE nQ 23.191/2009).
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"Art. 76. (Omissis)
§ 12 - 0 poder de polfcia sobre a propaganda eleitoral sera exercido pelos
Jufzes Eleitorais e pelos Jufzes designados pelos Tribunais Regionais
Eleitorais (Lei n° 9.504/97, art. 41, § 12).
§ 22

- 0 poder de policia se restringe as providencias necessarias para
inibir praticas i1egais, vedada a censura previa sobre 0 teor dos
programas a serem exibidos na televisao, no radio ou na internet (Lei n2
9.504/97, art. 41, § 22)."

Por seu turno, a Resoluc;ao TSE nQ 23.193/2009

disciplina

em seu

art. 38, /itteris.
"Art. 38. A competencia do juiz encarregado da propaganda eleitoral nao
exclui 0 respective poder de policia, que sera exercido pelos jufzes
eleitorais e pelos jufzes auxiliares designados pelos tribunais eleitorais.
§

12 - 0 poder de polfcia se restringe as providencias necessarias para

inibir praticas i1egais, vedada a censura previa sobre 0 teor
programas a serem exibidos na televisao, no radio e na internet."

Com estas considerac;oes,

fundamentos ,ora lan~ados \reCla~ao
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