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SENTENÇA
 
Leonei Odorizzi ajuizou a presente ação contra o  Diretório Estadual do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB), objetivando a exibição de documentos e a declaração de
nulidade da Convenção Municipal do PSDB ocorrida no município de Lajeado/RS, no dia 07
de outubro de 2017.    
De início, observo que o pedido de exibição de documentos não se coadura com o rito do
Juizado Especial Cível, sendo este Juízo incompetente para tal fim.    
Da mesma forma, no que diz com a anulação da convenção partidária municipal, a pretensão
não só foge da competência  do Juizado Especial, como também da própria Justiça
Estadual.  
Isso porque, ainda que se discuta a validade de ato  do partido político, ainterna corporis
convenção partidária objeto do pedido de anulação já foi referendada pela Justiça Eleitoral
(fls.19/23), caracterizando, portanto, a afetação da competência da justiça especializada. 
Além disso, a demanda fora ajuizada após o início do processo eleitoral, o que também atrai
a competência da Justiça Eleitoral, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal
de Justiça e precedentes colacionados pelo próprio demandante (fl. 09), sendo, de notar, que
a própria urgência do pedido liminar está fundamentado no fato dos membros do partido
pretenderem se candidatar a cargo eletivo nas eleições de 2018. 
Diante disso, não conheço do pedido, dada a incompetência deste Juizado Especial para o
processamento da presente ação, e julgo extinta sem julgamento do mérito, nos termos do
art.º 485, inciso I, do CPC, c/c o art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.
Sem custas e honorários advocatícios face ao que dispõe os artigos 54 e 55 da Lei nº
9.099/95.
Retire-se de pauta.
Intime-se.
Transitada em julgado a presente decisão, arquive-se com baixa.

Porto Alegre, 17 de julho de 2018

Dr. José Vinicius Andrade Jappur - Juiz de Direito
 


