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Nesse contexto também éimportante mencionar que o julgado citado pelo Requerido em sua defesa, 
afirmando que o MP não poderia “intervir como parte para postular interpretação incompatível com opinião 
antes manifestada  (Recurso Especial Eleitoral nº 25970, Acórdão, Relator(a) Min. Caputo Bastos, Publicação:  
DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2006, Página 144), não se aplica ao presente caso, posto que trata de 
situação diversa. 

No caso julgado pelo TSE, citado pelo Requerente, o MPE havia se manifestado, no mesmo processo, de forma 
contraditória, pelo desprovimento do recurso interposto, dando azo ao reconhecimento da preclusão lógica. 
Portanto, não se trata de caso que guarde semelhança ao presente feito. 

Com essas razões, REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual. 

II - DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA 

As partes não apresentaram rol de testemunhas e também não solicitaram a produção de outras provas 
documentais não sendo, pois, caso para designar audiência. 

Embora o tema em discussão neste processo seja de natureza eminentemente jurídica e suficiente a produção 
de provas documentais, concedo às partes o prazo de 3 (três) dias para, querendo, indicarem outras diligências, 
nos termos do art. 22, VI da LC n. 64/90. 

Caso esse período transcorra in albis, fica imediatamente aberto, independente de nova intimação, o prazo 
comum de 2 (dois) dias para apresentação de alegações finais, conforme art. 22, X da LC n. 64/90. 

Intimem-se. 

 

Juíza OLÍVIA RIBEIRO 
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