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PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
INTIMAÇÕES
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600022-86.2020.6.14.0041
PROCESSO

: 0600022-86.2020.6.14.0041 REPRESENTAÇÃO (Santa Luzia do Pará - PA)

RELATOR

: Desembargador Presidente Roberto Gonçalves de Moura

REPRESENTANTE : COMISSAO PROVISORIA DO PSB - SANTA LUZIA DO PARA
ADVOGADO

: PEDRO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA (0020341A/PA)

AGRAVANTE

: ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA

ADVOGADO

: PEDRO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA (0020341A/PA)

REPRESENTADO

: ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

Destinatário

: Destinatário para ciência pública

REPRESENTADO

: EDNO ALVES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) nº: 0600022-86.2020.6.14.0041.
REPRESENTANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PSB - SANTA LUZIA DO PARA .
Advogado do(a) REPRESENTANTE: PEDRO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA - PA0020341A
REPRESENTADO: EDNO ALVES DA SILVA, ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA .
DESPACHO
I - Diante da declaração de suspeição, ao id 4021219, do Juiz Eleitoral Omarjose Miranda
Cherpinski, nos feitos em que figure o Sr. Adamor Aires, encaminhem-se os autos à Seção de
Juízes e Promotores para informar as Zonas Eleitorais mais próximas da 41ª ZE.
II - À SJ para as providências pertinentes.
(Assinado e datado eletronicamente)
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
Presidente

SECRETARIA DO TRIBUNAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601664-91.2018.6.14.0000
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: 0601664-91.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
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REQUERENTE : ELEICAO 2018 CAMILLA DA SILVA FONSECA LUIZ DEPUTADO ESTADUAL
FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
REQUERENTE : CAMILLA DA SILVA FONSECA LUIZ
ADVOGADO

: CAMILA RIBEIRO PEIXOTO (0017347A/PA)

DESPACHO
Não sendo caso de retratação, DETERMINO a remessa dos autos à instância superior, conforme
[1]
entendimento do TSE exarado no bojo do PA nº 1446-83/DF

, de 20.10.2011 e o previsto no §4º,

[2]
do art. 1.042 do Código de Processo Civil

, com as alterações da Lei 13.105/2015.

À Secretaria Judiciária.
(Assinado e datado eletronicamente)
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Presidente
[1]
PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI N° 12.322/2010. ALTERAÇÃO DO ART. 544 DO CPC.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. CRIAÇÃO
DO NÚCLEO DE ANÁLISE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE.
1. Considerando os benefícios trazidos pela Lei n° 12.322/2010 ao agravo, bem como a ausência
de incompatibilidade entre o procedimento trazido pela recente modificação legislativa e a natureza
dos feitos eleitorais, cuja apreciação demanda rápida resposta do Poder Judiciário, é de se aplicar,
no âmbito da Justiça Eleitoral, a nova redação conferida ao art. 544 do CPC, apenas no que
concerne à interposição do agravo de decisão obstativa de recurso especial nos próprios autos do
processo principal, mantendo-se, todavia, o prazo recursal de três dias, previsto no Código
Eleitoral.
(...)
[2]

o
§ 4 Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal

superior competente.

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0602254-68.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0602254-68.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 JOSE ARMINDO PINTO DEPUTADO FEDERAL

ADVOGADO

: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA (8699/PA)

REQUERENTE

: JOSE ARMINDO PINTO

ADVOGADO

: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA (8699/PA)

ADVOGADO

: BIANCA RIBEIRO LOBATO (24701/PA)

DECISÃO
Cuida-se de Recurso Especial Eleitoral interposto por JOSÉ ARMINDO PINTO (id. 3989119), com
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Cuida-se de Recurso Especial Eleitoral interposto por JOSÉ ARMINDO PINTO (id. 3989119), com
[1]
fundamento no art. 121, § 4º, inciso I e II da CF/88

[2]
e art. 276, I, "a" e "b", do CE

, visando a

reforma de decisão proferida nos Acórdãos nº 30.532 (id. 2742119) e nº 30.962 (id. 3609869) que
desaprovou as contas de campanha do recorrente e determinou o recolhimento de recursos de
origem não identificada ao Tesouro Nacional, consoante ementas a seguir transcritas:
Acórdão nº 30.532
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. NOTAS FISCAIS. NÃO CANCELAMENTO. PROVA DO ALEGADO. AUSÊNCIA.
OMISSÃO DE DESPESA. RECURSOS. GASTO OMITIDO. NÃO ESPECIFICAÇÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RONI. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO.
1. A compra alegadamente não realizada em que foi omitida nota fiscal ou realizada de maneira
diversa de como consta no documento deve ensejar o cancelamento dele; caso contrário,
caracterizará omissão de despesa, visto que a verificação por esta Especializada detectará a
existência do gasto.
2. A omissão de despesas é irregularidade grave ensejadora da desaprovação das contas. Se o
valor percentual dessa despesa representar mais de 10% do total arrecadado na campanha, não
podem ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das
contas com ressalvas.
3. Quando não houver registro ou especificação dos recursos financeiros a serem utilizados para o
pagamento do gasto omitido, serão considerados como de origem não identificada, os quais
deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional
4. Contas desaprovadas e devolução do valor correspondente ao recurso de origem não
identificada ao Tesouro Nacional.
(Prestação de Contas n 0602254-68, ACÓRDÃO n 30532 de 15/10/2019, Relator(aqwe) JOSÉ
MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 198, Data
24/10/2019, Página 40 )
Acórdão nº 30.962
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NOTAS FISCAIS.
CANCELAMENTO.

EXPLICAÇÕES.

DECLARAÇÃO.

PRECLUSÃO.

DESCABIMENTO.

CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso de possibilidade discursiva restrita, ou seja, para que
sejam acolhidos devem conter a demonstração da existência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
2. Explicações e exames de documentos que, em verdade, consistem em insatisfação com o
resultado do julgamento e discussão meritória, não podem ser abordados nos aclaratórios, o que
representaria desvirtuamento do escopo do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(Embargos de Declaração na Prestação de Contas n 0602254-68, ACÓRDÃO n 30962 de 2/4
/2020, Relator(aqwe) LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico, Tomo 101, Data 8/6/2020, Páginas 21/22 )
Em suas razões, o recorrente afirma, em síntese, que "Após o Parecer Preliminar elaborado pela
SCIA, publicado em 14/09/2019 (ID 1956569), foram constatadas irregularidades, quais sejam,
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS."
Assevera que "No ID 2002519, a fim de sanar as irregularidades, o Prestador peticionou
requerimento de DILAÇÃO DE PRAZO, para juntada de documentos atinentes a referida intimação
do parecer de ID 1621969, tendo em vista a necessidade de cancelar documentação gerada
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do parecer de ID 1621969, tendo em vista a necessidade de cancelar documentação gerada
incorretamente pela prestadora do serviço, conforme justificativa anexada naquela ocasião, que
desde já informava que a Gráfica responsável por emitir as Notas Fiscais, não havia cancelado as
mesmas, tendo em vista que isso só poderia ser feito através de processo administrativo junto a
Secretaria de Finanças, e solicitado pela própria prestadora do serviço."
Aduz que "Antes mesmo de haver resposta deste E. TRE/PA, o Prestador juntou novamente, nota
explicativa acerca da suposta omissão, conforme ID 2039869 e, conforme se depreende, a própria
Gráfica atestou que as Notas Fiscais n° 367 e 381 não deveriam constar na prestação de contas,
e que estas iriam ser canceladas."
Afirma que "(...) o prestador já havia solicitado que a Gráfica efetuasse o cancelamento das notas,
por duas vezes, e a pendencia (sic) ainda existia considerando que somente esta poderia fazer o
cancelamento das Notas Fiscais. E não foram canceladas não por falta de esforço do Prestador,
que inclusive autenticou a declaração em Cartório, visto que era a única medida que poderia fazer
naquele momento."
Assevera que "(...) o cancelamento da Nota Fiscal é medida que SOMENTE O EMITENTE PODE
TOMAR, o que tornou IMPOSSÍVEL o cumprimento à tempo por parte do Prestador. Até por que
se pudesse ser resolvido pelo Prestador, as Notas Fiscais já teriam sido canceladas assim que
este tomou conhecimento da irregularidade, ou seja, muito antes do julgamento."
Alega que "(...) mesmo após a juntada dos Cancelamentos perante a SEFIN, a Relatoria manteve
o entendimento já prolatado anteriormente. Assim sendo, o Autor despendeu esforços para
determinar o cancelamento das Notas Fiscais em questão, sobretudo porque a DESPESA NÃO
FOI REALIZADA, conforme já atestado, em três momentos."
Aponta que os acórdãos violaram dispositivo legal inserto no art. 435, caput e parágrafo único, do
Código de Processo Civil "(...) no momento em que entendeu verificada a preclusão na entrega do
comprovante de cancelamento de Nota Fiscal, mesmo após pedido de dilação de prazo para
julgamento, apresentação de diversas justificativas, inclusive por parte da própria prestadora do
serviço e responsável por efetuar o cancelamento da Nota Fiscal. Em momento algum o Prestador
ficou inerte. O que ocorreu, foi que o candidato tentou efetuar o cancelamento da Nota Fiscal muito
antes do julgamento, entretanto, foi impedido, visto que a Gráfica (emitente) não se desincumbiu a
efetivar o cancelamento em tempo hábil. Pelo exposto, há motivação suficiente para afastar a
incidência da preclusão, uma vez que a Nota Fiscal somente se tornou de conhecimento do
Embargante em sede de parecer para diligências, momento em que, imediatamente, tomou as
medidas cabíveis para cancelamento."
Afirma que "(...) deve ser reconhecido que, oportunamente, o Prestador conseguiu obter a
comprovação necessária para demonstrar que o serviço não foi prestado, não havendo qualquer
uso irregular do dinheiro público, não devendo ser reconhecido que tais valores constituem
recursos de origem não identificada (RONI)."
Aponta dissídio jurisprudencial, uma vez que as decisões recorridas conflitam com julgado do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, qual seja:
TRE-CE - RE: 37423 CRATEÚS - CE, Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO, Data de
Julgamento: 29/05/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 102, Data
06/06/2018, Página 8/9.
Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que as contas sejam aprovadas
com ressalvas e a irregularidade considerada meramente formal, a teor do art. 30, II, da Lei nº
9.504/1997.
É o relato do suficiente. Passo a decidir.

De início, constato que o recurso especial é tempestivo e fora subscrito por profissional habilitado.
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De início, constato que o recurso especial é tempestivo e fora subscrito por profissional habilitado.
Todavia, não reúne condições de seguimento, em razão da ausência dos pressupostos de
admissibilidade previstos no art. 121, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal de 88 e art. 276, I,
"a" e "b", do Código Eleitoral, in verbis:
CF/88:
Art. 121. (...)
§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
(...)
Código Eleitoral:
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que
cabe recurso para o Tribunal Superior:
I - especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
Consoante se extrai dos dispositivos acima transcritos, a admissibilidade do apelo especial
reclama da parte recorrente a efetiva demonstração de que o acórdão vergastado contraria
expressa disposição de lei, viola a Constituição ou confere interpretação à lei de forma diversa da
empreendida por outro tribunal eleitoral.
Destarte, conclui-se que o recurso especial é um apelo de fundamentação vinculada, com
hipóteses de cabimento taxativamente previstas na legislação, e tem por finalidade precípua a
defesa do direito objetivo federal. Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas lecionam
que "o interesse primário das partes, em ver suas pretensões acolhidas (direito subjetivo dos
litigantes), se converteria no veículo do interesse do Estado em controlar a aplicação do direito
objetivo.
No caso dos autos em apreço, o recorrente delimita a insurgência alegando violação à dispositivo
legal e divergência jurisprudencial.
VIOLAÇÃO DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI
Mister inicialmente salientar que a jurisprudência da Corte Superior Eleitoral atribui à parte
recorrente o ônus de demonstrar de forma objetiva e específica a alegada a violação à dispositivo
de lei, não sendo suficiente afirmar que esta existiu, sem a expor minuciosamente. Vejamos:
"Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. (...) Violação a dispositivo de lei. Dissídio
jurisprudencial. Súmula 284/STF. Desprovimento. 1. O recurso especial eleitoral possui
devolutividade restrita, vocacionado apenas a assegurar a correta interpretação da lei eleitoral,
razão pela qual não se conhece de recurso que não justifica o seu cabimento segundo as
hipóteses do art. 276, I, do CE. (...) (Ac. de 23.10.2012 no AgR-REeso nº 7785, rel. Min. Nancy
Andrighi).
"(...) Ausência dos requisitos específicos de admissibilidade do recurso especial. É inviável o
recurso que se limita a apontar os dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sem,
contudo, demonstrar em que consistiria a referida violação. Incidência da Súmula nº 284 do STF.
(...)" (Ac. TSE nº 5.957, de 19.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes).
"Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. (...) . Súmula 284/STF. Não provimento. 1. O
recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação
genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF.
Precedente. (...)" (Ac. de 27.6.2013 no AgR-REspe nº 390632, rel. Min. Castro Meira). (Grifei).
Pois bem. Aduz o recorrente que os acórdãos regionais contrariam o disposto no art. 435, caput e
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Pois bem. Aduz o recorrente que os acórdãos regionais contrariam o disposto no art. 435, caput e
parágrafo único do Código de Processo Civil, que assim dispõem:
Código de Processo Civil
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º .
Sobre os dispositivos supostamente violados, o recorrente alega que: a) "(...) no que tange à
violação à disposição de lei, é patente que o acórdão regional contrariou expressamente ao
dispositivo, no momento em que entendeu verificada a preclusão na entrega do comprovante de
cancelamento de Nota Fiscal, mesmo após pedido de dilação de prazo para julgamento,
apresentação de diversas justificativas, inclusive por parte da própria prestadora do serviço e
responsável por efetuar o cancelamento da Nota Fiscal. Em momento algum o Prestador ficou
inerte. O que ocorreu, foi que o candidato tentou efetuar o cancelamento da Nota Fiscal muito
antes do julgamento, entretanto, foi impedido, visto que a Gráfica (emitente) não se desincumbiu a
efetivar o cancelamento em tempo hábil."; b) "Em momento algum o Prestador omitiu esse fato do
E. TRE/PA, muito pelo contrário, juntou as Notas explicativas, fez a solicitação de prorrogação de
julgamento, justamente para ter tempo para demonstrar que não havia qualquer irregularidade! E
conseguiu comprovar, visto que as Notas Fiscais foram canceladas, o que comprova a inexistência
de qualquer irregularidade nesta Prestação de Contas."
Bem analisados os termos dos acórdãos vergastados, verifico que os fatos foram devidamente
analisados, assentando que:
Acórdão nº 30.532
"(...) verifico que, a despeito da preclusão ser aplicável aos processos de prestação de contas,
neste caso, ainda que haja documentos apresentados após o prazo, despachei (id 2058169) para
que a SCIA os analisasse. A toda evidência, reconheci os documentos apresentados, fato que
impede a caracterização da juntada deles como preclusa. Ressalto quem, no momento do
despacho mencionado, a jurisprudência não estava firme para que a preclusão fosse plenamente
empregada.
Ainda que reconhecidos os documentos e justificativas apresentados, permaneceu, segundo o
entendimento do Órgão Técnico, duas irregularidades, aliás, muito similares que subsidiariam a
rejeição das contas. É sobre delas que me aterei.
Trata-se de duas omissões relativas a duas notas fiscais, conforme tabela abaixo:
(...)
O interessado apresentou justificativa na qual afirmou que as notas fiscais não foram canceladas
pela empresa J Vale Comercio e Serviços Eireli, apesar de ter havido modificação nas despesas
representativas delas.
A SCIA, o que seguiu a Procuradoria Regional Eleitoral, entendeu que a afirmação não está
acompanhada de comprovação, motivo pelo qual a despesa está omissa. Há também o fato de
como o recurso respectivo não transitou em conta, há omissão de receita e, portanto, há recurso
de origem não identificada. Como a circunstância é RONI, deve haver a devolução ao Tesouro
Nacional.

Acompanho os entendimentos dos órgãos técnico e ministerial, tendo em vista que as justificativas
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Acompanho os entendimentos dos órgãos técnico e ministerial, tendo em vista que as justificativas
do prestador de contas não são respaldadas por provas do alegado. Em situações muito similares,
esta Corte se manifestou da mesma forma, conforme exemplifico com o seguinte julgado:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016.
CANDIDATO A VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL. IRREGULARIDADE.
PRINCIPIOS

DA

PROPORCIONALIDADE

E

RAZOABILIDADE.

VALOR

PERCENTUAL

PEQUENO. PROVIMENTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A compra alegadamente não realizada em que foi emitida nota fiscal deve ensejar o
cancelamento deste documento; caso contrário, caracterizará omissão de despesa, visto que a
checagem por esta Especializada detectará a existência do gasto.
2. A mera declaração da empresa que pretende informar a não realização de despesa é mera
declaração unilateral incapaz de demonstrá-la.
3. Ainda que a omissão exista, mas o valor percentual ou absoluto é de pequena monta, as contas
podem ser aprovadas com ressalvas.
4. Recurso provido para aprovas as contas com ressalvas.
(Recurso Eleitoral n 106466, ACÓRDÃO n 29133 de 12/09/2017, Relator(aqwe) ROBERTO
GONÇALVES DE MOURA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 167, Data 28/09
/2017, Página 1, 2).
O valor percentual ultrapassa os 10% do total movimentado em campanha, motivo pelo qual as
omissões levam à rejeição delas. (...)."
(grifei)
Acórdão nº 30.962
"(...) O embargante se manifestou desde o primeiro momento acerca do possível equívoco da
empresa gráfica J Vale Comercio e Serviços Eireli, ao emitir notas fiscais de serviços que não
teriam sido prestados. Afirmou que solicitou o cancelamento das notas para a empresa, que,
inclusive, juntou declaração que confirmaria o fato. A declaração está no id.2039919 e possui
assinatura do representante da empresa autenticada em Cartório.
Conforme relata o embargante, a empresa J Vale Comercio e Serviços Eireli não prosseguiu
imediatamente com o pedido de cancelamento junta à SEFIN, perpetuando a irregularidade nas
contas que ensejaram a desaprovação.
O embargante afirma que pressionou a empresa gráfica para o cancelamento e, portanto, por se
tratar de um ato que não dependia especificamente do prestador, não cabe aplicar o instituto da
preclusão, considerando que foram demonstradas incansavelmente as tentativas de sanar as
irregularidades em questão.
A questão toda é que o que o embargante caracteriza como omissão e obscuridade, em verdade é
o descontentamento com a valoração dessas provas no acórdão. O que há nos autos são
explicações do prestador e a já mencionada declaração da empresa. O decisório desta Corte
entendeu que elas não eram suficientes e que apenas o cancelamento efetivo das notas fiscais
serviria à aprovação das contas.
De fato, esta Especializada possui ampla jurisprudência, na qual se consigna que declarações
unilaterais, para serem profícuas, devem ser acompanhadas de documentos eficazmente
comprobatórios. O embargante juntou as notas fiscais canceladas apenas após a oposição dos
aclaratórios, em 25 de novembro de 2019, conforme ids 3009469 e 3009519, e este próprio
recurso foi oposto, em 28 de outubro de 2019.
A preclusão, portanto, é evidente e os documentos não podem servir para a aprovação contábil
desejada, mesmo porque toda essa questão, como já apontei, não possui relação com o recurso
em julgamento, que possui cabimento restringido à existência de vício. (...)"
(grifei)
Pela análise das razões que lastrearam os votos condutores dos Acórdãos nº 30.532 e 30.962,
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(grifei)
Pela análise das razões que lastrearam os votos condutores dos Acórdãos nº 30.532 e 30.962,
constata-se que este Regional ao examinar a irregularidade referente à emissão de notas fiscais
de serviços que não teriam sido prestados, concluiu que "(...) O embargante juntou as notas fiscais
canceladas apenas após a oposição dos aclaratórios, em 25 de novembro de 2019, conforme ids
3009469 e 3009519, e este próprio recurso foi oposto, em 28 de outubro de 2019. A preclusão,
portanto, é evidente e os documentos não podem servir para a aprovação contábil desejada,
mesmo porque toda essa questão, como já apontei, não possui relação com o recurso em
julgamento, que possui cabimento restringido à existência de vício", entendimento esse não
compartilhado pelo apelante, consoante se denota de suas razões recursais.
A esse respeito, importa ressaltar que a via estreita do recurso especial não comporta a reforma da
decisão recorrida, por mero inconformismo, mas tão somente o exame dos requisitos de
admissibilidade do apelo nos exatos limites fixados no art. 276, I do CE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
No que concerne ao dissídio jurisprudencial ventilado, verifico que o recorrente não atendeu ao
requisito específico para sua configuração, uma vez que não logrou êxito em demonstrar a
semelhança fática entre os acórdãos vergastados e o paradigma, não demonstrando a divergência
de interpretação entre a jurisprudência colacionada ao apelo e as decisões guerreadas.
Vejamos a ementa do acórdão apontado como paradigma pelo recorrente:
TRE/CE
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DESAPROVADA
NA ORIGEM. OMISSÃO DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NOTAS FISCAIS CANCELADAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CONTAS APROVADAS. 1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão
prolatada pelo Juízo a quo que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente, na
forma do art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015. 2. Da leitura da sentença, depreende-se
que o magistrado a quo entendeu pela desaprovação das contas do então candidato, ora
recorrente, em razão de omissão de receitas e gastos eleitorais, referentes à emissão das notas
fiscais nº 102806 e nº 102852, cada uma, no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), relativas à
prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria contábil, que não estavam relacionadas
na prestação de contas de campanha do candidato. 3. Analisando detidamente os fólios, verifico
que o recorrente acostou, em sede recursal, as referidas notas fiscais devidamente canceladas,
demonstrando, pois, não ter havido omissão de despesas. 4. DESTACO, POR OPORTUNO, QUE
EMBORA O RECORRENTE TENHA APRESENTADO AS NOTAS FISCAIS CANCELADAS
APENAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, ENTENDO QUE O RECURSO FORA A
PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA FAZÊ-LO, UMA VEZ QUE O CANCELAMENTO DAS
REFERIDAS NOTAS SÓ SE DEU APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, TORNANDO
IMPOSSÍVEL A SUA JUNTADA POR OCASIÃO DA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS
IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DO ART. 435 DO CPC/2015. PRECEDENTES TRE-CE. 5.
Reforma da sentença. 6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas apresentadas. (TRECE - RE: 37423 CRATEÚS - CE, Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO, Data de
Julgamento: 29/05/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 102, Data
06/06/2018, Página 8/9)
Quanto ao julgado colacionado, o recorrente não demonstrou a divergência de interpretação entre
o referido acórdão paradigma e os arestos recorridos, na forma preconizada pelos Tribunais
Superiores, porquanto versam sobre situações fáticas distintas.

Constata-se que no julgado do TRE-CE a apresentação das notas fiscais canceladas se deu
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Constata-se que no julgado do TRE-CE a apresentação das notas fiscais canceladas se deu
anteriormente à apreciação do Recurso pelo colegiado daquele Tribunal. Contudo, nos presentes
autos a apresentação ocorreu após a interposição dos aclaratórios, consoante trecho extraído do
acórdão TRE/PA nº 30.962 (id. 3609869), de seguinte teor: "O embargante juntou as notas fiscais
canceladas apenas após a oposição dos aclaratórios, em 25 de novembro de 2019, conforme ids
3009469 e 3009519, e este próprio recurso foi oposto, em 28 de outubro de 2019."
Destarte, percebe-se que a situação dos autos não se assemelha à do acórdão colacionado pelo
recorrente, não restando, portanto, configurada a divergência jurisprudencial pretendida.
Ademais, é o entendimento pacífico da Corte Superior Eleitoral de que para haver comprovação da
divergência, não basta a mera transcrição de ementas soltas ou voto do acórdão paradigma, faz-se
necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da
identidade das situações fáticas, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente,
o que não restou evidenciado na espécie. Vejamos:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO
FEDERAL.

REGISTRO

DE

CANDIDATURA.

NOME

DE

URNA.

IRREVERÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, o recurso especial eleitoral foi interposto com fundamento na suposta existência de
violação ao art. 12 da Lei 9.504/97 e dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 276, I, b, do CE.
Contudo, o recorrente não realizou o necessário cotejo analítico, limitando-se a transcrever as
ementas dos julgados supostamente divergentes.
2. Consoante o entendimento deste Tribunal, cotejar significa confrontar os excertos do voto
condutor do acórdão recorrido e dos paradigmas, demonstrando, com clareza suficiente, as
circunstâncias fáticas e jurídicas que identificam ou assemelham os casos em confronto, de modo
que a mera transcrição das ementas dos julgados não implica demonstração da divergência [...]".
(Ac. de 25.9.2014 no AgR-REspe nº 94073, rel. Min. João Otávio de Noronha.)
Destarte, concluo que o insurgente não comprovou o dissídio jurisprudencial na forma preconizada
no art. 276, I, "b", do CE.
Ademais, tendo em vista que a Corte Regional já debateu os pontos impugnados pelo recorrente, o
acolhimento das alegações deduzidas no apelo especial, demandaria reexame do acervo fáticoprobatório juntado aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 7 do STJ e 24 do TSE, as quais
preconizam que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" e "não
cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório".
Ante o exposto, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a expressa
violação de dispositivo de lei ou constitucional, bem como divergência de interpretação de lei entre
dois ou mais Tribunais Regionais, nos moldes do art. 276, I, "a" e "b" do Código Eleitoral, NEGO
SEGUIMENTO AO APELO.
Publique-se.
(Assinado e datado eletronicamente)
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Presidente
[1]
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes
de direito e das juntas eleitorais.
(...)
§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
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II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
[2]
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em
que cabe recurso para o Tribunal Superior:
I - especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0602282-36.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0602282-36.2018.6.14.0000 REPRESENTAÇÃO (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz José Alexandre Buchacra Araújo

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

REPRESENTADO

: EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA - EPP

ADVOGADO

: ELSON JOSE SOARES COELHO (8941-B/PA)

ADVOGADO

: ELSON JUNIOR CORREA COELHO (015239/PA)

ADVOGADO

: ENDEL ELSON CORREA COELHO (015984/PA)

REPRESENTANTE

: COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA "O PARÁ DAQUI PRA FRENTE"

ADVOGADO

: ALEX PINHEIRO CENTENO (15042/PA)

ADVOGADO

: BIANCA RIBEIRO LOBATO (24701/PA)

ADVOGADO

: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO (23444/PA)

ADVOGADO

: ANDRE RAMY PEREIRA BASSALO (007930/PA)

ADVOGADO

: ANGELA SERRA SALES (002469/PA)

ADVOGADO

: JOSE RUBENS BARREIROS DE LEAO (5962/PA)

ADVOGADO

: LEONARDO MAIA NASCIMENTO (14871/PA)

ADVOGADO

: GABRIEL PEREIRA LIRA (017448/PA)

ADVOGADO

: MURILLO GUERREIRO SOUZA (20720/PA)

ADVOGADO

: VANDERSON QUARESMA DA SILVA (017266/PA)

ADVOGADO

: ANTONIO REIS GRAIM NETO (017330/PA)

ADVOGADO

: MARCELO LIMA GUEDES (014425/PA)

ADVOGADO

: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (18940/PA)

ADVOGADO

: EDIMAR DE SOUZA GONCALVES (016456/PA)

ADVOGADO

: ARTHUR SISO PINHEIRO (017657/PA)

ADVOGADO

: BENEDITO GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA (22684/PA)

ADVOGADO

: MARIA DO CARMO MELO BRAGA (19645/PA)

REPRESENTANTE

: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

ADVOGADO

: ARTHUR SISO PINHEIRO (017657/PA)

ADVOGADO

: BIANCA RIBEIRO LOBATO (24701/PA)

ADVOGADO

: ALEX PINHEIRO CENTENO (15042/PA)

ADVOGADO

: LEONARDO MAIA NASCIMENTO (14871/PA)

ADVOGADO

: VICTORIA KAROLYNNE FIDELIS OLIVEIRA (25231/PA)

ADVOGADO

: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO (23444/PA)

ADVOGADO

: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (18940/PA)

ADVOGADO

: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH (18950/PA)
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: SILVIO CARLOS BAHIA SANTOS

DESPACHO
Cuida-se de Representação Eleitoral nº 0602282-36.2018.6.14.0000, na qual a representada
EMISSORAS RADIO MARAJOARA LTDA - EPP foi condenada ao pagamento de multa no
montante de no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos),
consoante decisão acostada ao id. 198451.
Considerando o trânsito em julgado da supracitada decisão (id. 2880019), a intimação da devedora
para pagamento da dívida (id. 2981769) e o decurso do prazo sem o pagamento (id. 4053669),
DETERMINO que se proceda à lavratura do respectivo Termo Demonstrativo de Débito e a
posterior remessa dos presentes autos à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, por meio digital
(SEI), para fins de cobrança da multa mediante executivo fiscal, nos termos do art. 5º da Portaria
[1]
TSE nº 288/2005

[2]
, art. 367, caput e inciso III, do Código Eleitoral

[3]
21.975/04

, art. 3º da Resolução TSE nº

[4]
e art. 1º da Portaria PGFN nº 893/2017

.

À Secretaria Judiciária para as providências.
(Assinado e datado eletronicamente)
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Presidente
[1]
Portaria TSE nº 288/05:
Art. 5º A autoridade competente do Tribunal Eleitoral, nos processos de sua competência originária
e naqueles advindos dos juízos eleitorais, encaminhará os autos e o respectivo Termo de Inscrição
de Multa Eleitoral, na forma do Anexo IX, à Procuradoria da Fazenda Nacional nos estados ou no
Distrito Federal para fins de cobrança mediante executivo fiscal.
[2]
Código Eleitoral:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais,
obedecerão às seguintes normas:
(...)
III - Se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida
líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio
no Cartório Eleitoral;
[3]
Resolução TSE nº 21.975/04:
Art. 3º As multas não satisfeitas no prazo de trinta dias do trânsito em julgado da decisão, desde
que dela seja intimada a parte devedora, serão consideradas dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança, mediante executivo fiscal.
§ 1º Caberá aos juízes eleitorais enviar os respectivos autos ao Tribunal Eleitoral competente, em
cinco dias, após o decurso do prazo estabelecido no caput.
§ 2º Para fins de inscrição de multas eleitorais na dívida ativa da União, os tribunais eleitorais
reportar-se-ão diretamente às procuradorias da Fazenda Nacional, nos estados ou no Distrito
Federal, em relação às multas impostas nos processos de sua competência originária, bem como
quanto aos autos recebidos dos juízes eleitorais.
[4]
Portaria PGFN nº 893/2017:
Art. 1º As unidades da PGFN poderão receber, em formato digital, documentos e processos
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Art. 1º As unidades da PGFN poderão receber, em formato digital, documentos e processos
administrativos dos órgãos de origem, relativos à cobrança de crédito público, para inscrição em
Dívida Ativa da União, sem o correspondente exemplar em meio físico, quando existir.
§ 1º O envio em mídia digital da documentação necessária à inscrição em DAU dos créditos
públicos não isenta o órgão de origem da guarda e manutenção dos originais, quando existirem,
até que se dê a extinção definitiva da cobrança pela PGFN e observada a respectiva tabela de
temporalidade, conforme a legislação em vigor.
§ 2º Nos casos em que a cobrança do crédito público deva ser necessariamente aparelhada com
documento original de constituição da dívida, o órgão de origem deverá encaminhar à unidade da
PGFN a documentação original, não se admitindo o envio de cópia digitalizada.
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a unidade da PGFN ficará responsável pela guarda e
posterior devolução dos documentos ao órgão de origem quando finda a cobrança.

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0602566-44.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0602566-44.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos

EXECUTADO

: JOSE GUARANY MEDEIROS JUNIOR

ADVOGADO

: CAROLINA SILVA MENDES ALCANTARA (28057/PA)

EXEQUENTE

: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA
LEI
EXECUTADO

: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
: ELEICAO 2018 JOSE GUARANY MEDEIROS JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL

DESPACHO
A União, mediante petitório ID 3587569, vem anuir com a proposta de acordo de José guarani
Medeiros Júnior, orientando, no entanto, que o executado formule a referida proposta de forma
administrativa, perante o Grupo de Atuação Proativa d Procuradoria da União do Estado do Pará,
localizada na sede da AGU, na Av. Assis de Vasconcelos, 625, Campina , Belém-PA fone (91)
3216-3100.
É o breve relato. Decido.
Assim, determino:
a. que o executado siga as orientações da exequente, e encaminhe-se ao local ao norte
mencionado para que, administrativamente, possa envidar o acordo;
b. que a União, assim que celebrado a tratativa, informe a este Regional.
P.R.I.C.
Belém, 13 de abril de 2020.
Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601589-52.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601589-52.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

EXECUTADO

: ELIANA TAVARES FILGUEIRA

ADVOGADO

: SWAMI ASSIS DE ABREU ALVES (0018947A/PA)

EXEQUENTE

: UNIÃO FEDERAL
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FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
EXECUTADO

: ELEICAO 2018 ELIANA TAVARES FILGUEIRA DEPUTADO ESTADUAL

DESPACHO
A União através de sua Advocacia-Geral, apresentou petição, id 3937869, em que requer a
intimação da devedora para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias a quantia de R$ 1.538,30 (um mil,
quinhentos e trinta e oito reais, e trinta centavos) (id.3937919) e, caso não efetue o pagamento,
requer que sobre "o montante da condenação será acrescido de multa e honorários advocatícios,
ambos no percentual de 10% cada, na forma do artigo 523, § 1º, do CPC ".
Com base no art. 523 do CPC, DETERMINO a intimação de ELIANA TAVARES FILGUEIRA para
que efetue o pagamento do valor de R$ 1.538,30 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais, e trinta
centavos), em 15 (quinze dias), acrescido de custas, se houver, recolhendo-o ao Tesouro
Nacional, sob pena do débito ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de
dez por cento (§1º do mesmo artigo).
CIENTIFIQUE-SE ainda a executada de que, caso não efetuado o pagamento, proceder-se-á à
penhora e avaliação na forma do § 3º do artigo 523 do CPC.
Cumpra-se.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

PETIÇÃO(241) Nº 0600022-15.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600022-15.2020.6.14.0000 PETIÇÃO (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos

INTERESSADO
ADVOGADO

: COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
: ALINE DANIEL MELO (017205/PA)

INTERESSADO : NELITO CORREA LOPES
ADVOGADO

: ALINE DANIEL MELO (017205/PA)

INTERESSADO : JOSE DA CRUZ MARINHO
ADVOGADO

: ALINE DANIEL MELO (017205/PA)

FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
PETIÇÃO (241) nº: 0600022-15.2020.6.14.0000.
RELATOR(A): Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos.
INTERESSADO: COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
ADVOGADO: ALINE DANIEL MELO - OAB/PA017205
INTERESSADO: JOSE DA CRUZ MARINHO
ADVOGADO: ALINE DANIEL MELO - OAB/PA017205
INTERESSADO: NELITO CORREA LOPES
ADVOGADO: ALINE DANIEL MELO - OAB/PA017205
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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.
DESPACHO
Trata-se de Petição (ID 3458719) requerendo a regularização das contas partidárias da Comissão
Provisória Estadual do Partido Social Cristão (PSC/PA), referente ao exercício de 2013 que,
originalmente, foram julgadas como DESAPROVADAS, conforme Acórdão 30.012, de 28/02/2019,
decisão cujo trânsito em julgado se operou em 04/04/2019 (conforme consulta ao SADP PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 77-25.2014.6.14.0000 - fl. 427).
O mencionado acórdão imputou ao partido a necessidade de devolução do valor original de
R$-687,00 em função do recebimento de recurso de origem não identificada (RONI) no exercício
de 2013, bem como aplicou sanção de impedimento de recebimento de quotas do Fundo Partidário
até que a agremiação apresentasse documentos, justificativas ou retificações de modo a
comprovar a origem dos recursos sem a devida identificação quanto à sua origem.
A agremiação partidária apresentou, juntamente com a petição inicial, todas as declarações
subscritas por pessoas físicas que efetuaram as doações no exercício financeiro de 2013, que
alcançou o montante original de R$-687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais), bem como justificou
que tais operações foram depósitos bancários feitos em espécie que a instituição financeira não os
identificou na forma que prevista na legislação, acarretando desse modo uma série de problemas
para o Partido.
À fl. 466 do PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 77-25.2014.6.14.0000, sob o
protocolo nº 619/2020, houve o pedido para expedição da Guia de Recolhimento da União - GRU
para o pagamento integral da obrigação devida pela agremiação partidária, com o posterior
deferimento pelo Juiz Relator do referido processo (fl. 468). Em assim sendo, foi emitida a GRU no
montante de R$-1.088,27 (com atualização monetária e juros incidentes) - recebida pelo
Representante Legal do Partido em 10/03/2020 (fl. 473/v - PC nº 77-25).
A despeito da devida regularização quanto à identificação dos recursos recebidos de pessoas
físicas, os quais foram considerados no Acórdão nº 30.012, já transitado em julgado, como de
origem não identificada, não havendo mais o que se fazer quanto a este fato.
Por fim, a Comissão Provisória Estadual do Partido Social Cristão colacionou aos autos GRU no
valor de R$1.102,25, paga em 20/05/2020, e seu respectivo comprovante de pagamento (ID
3849319 e 3839369)
Há nos autos a Informação 32/2020 SCEP que opina pela baixa dos autos em diligência para que
agremiação partidária apresente o comprovante de pagamento da GRU, de modo a viabilizar a sua
regularização perante à Justiça Eleitoral, no sentido do restabelecimento do direito ao recebimento
das quotas do Fundo Partidário.
Como relatado a a Comissão Provisória Estadual do Partido Social Cristão colacionou aos autos
GRU no valor de R$1.102,25, paga em 20/05/2020, e seu respectivo comprovante de pagamento
(ID 3849319 e 3839369)
Destarte, determino a remessa dos presentes autos às Procuradoria Regional Eleitoral.
Cumpra-se.
Belém, 23 de junho de 2020.
Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600135-37.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0600135-37.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos

FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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INTERESSADO : HUGO ROGERIO SARMANHO BARRA
ADVOGADO

: LUIZ CARLOS CORREIA (4472/PA)

INTERESSADO : WALKER CECIM CARVALHO
ADVOGADO

: LUIZ CARLOS CORREIA (4472/PA)

INTERESSADO : FERNANDO ANTONIO RODRIGUES COIMBRA
ADVOGADO

: LUIZ CARLOS CORREIA (4472/PA)

INTERESSADO : AGATHA SODRE BARRA
ADVOGADO
REQUERENTE
ADVOGADO

: LUIZ CARLOS CORREIA (4472/PA)
: COMISSAO PROVISORIA DO PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL NO ESTADO
DO PARA
: LUIZ CARLOS CORREIA (4472/PA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº: 0600135-37.2018.6.14.0000.
RELATOR(A): Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos.
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL NO ESTADO
DO PARA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS CORREIA - OAB/PA4472
INTERESSADO: HUGO ROGERIO SARMANHO BARRA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS CORREIA - OAB/PA4472
INTERESSADO: AGATHA SODRE BARRA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS CORREIA - OAB/PA4472
INTERESSADO: FERNANDO ANTONIO RODRIGUES COIMBRA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS CORREIA - OAB/PA4472
INTERESSADO: WALKER CECIM CARVALHO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS CORREIA - OAB/PA4472
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
.
DESPACHO
Trata-se da prestação de contas do Comissão Provisória Regional do Partido Social Liberal - PSL
/PA referente ao exercício financeiro de 2017, conforme documentos apresentados neste Tribunal
Regional Eleitoral (TRE/PA), sob o ID nº 14566- PJE.
Em 19 de junho de 2018, segundo despacho de ID 16218, foi assinado prazo de 20 dias para que
agremiação juntasse Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de 2017,
visando a publicação em conformidade com o art. 31 da Resolução nº 23.546/2017.
Em seguida pelo ID 17150 de 9 de julho de 2018 a agremiação procedeu a juntada de
documentos, que foram remetidos para análise do órgão técnico, o qual por intermédio da
Informação de ID 3230369, considerando a análise preliminar realizada, observou a necessidade
de apresentação e/ou reapresentação dos seguintes documentos e peças, devidamente assinados:
Comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital (inciso I);
Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, sobre as respectivas contas
(inciso II);
Demonstrativo de pagamento e/ou assunção de obrigações de outras esferas partidárias
(inciso VIII);
Relação identificando o presidente, o tesoureiro e os responsáveis pela movimentação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Relação identificando o presidente, o tesoureiro e os responsáveis pela movimentação
financeira do partido, bem como os seus substitutos; (inciso IX);
Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário (inciso X);
Demonstrativo de Doações Recebidas (inciso XI);
Demonstrativo de Obrigações a Pagar (inciso XII);
Demonstrativo de Dívidas de Campanha (inciso XIII);
Demonstrativo de Receitas e Gastos (inciso XIV);
Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais Efetuados a
Candidatos e Diretórios Partidários, identificando para cada destinatário a origem dos recursos
distribuídos (inciso XV);
Demonstrativo de Contribuições Recebidas (inciso XVI);
Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e os a receber
(inciso XVII);
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (inciso XVIII);
Parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente da fundação mantida pelo partido político,
caso se aplique (inciso XIX);
Notas explicativas (inciso XXII) e
Documentos fiscais comprovando aplicação de recursos do Fundo Partidário recebidos no
exercício financeiro para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres dos quais conste expressamente essa finalidade, conforme
dispõe o no art.22, §3, da Resolução TSE n.23.464/2015.
Novamente foi concedido o prazo de 20 dias para que a Comissão Provisória Regional do PSL
cumprisse as diligências solicitadas pelo órgão técnico, tendo o interessado quedado-se inerte.
Assim, determino a remessa à SCEP para emissão de parecer, entendendo não haver mais
diligências a serem cumprida remeta-se à Procuradoria Regional Eleitoral.
Cumpra-se.
Belém, 22 de junho de 2020.
Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601814-72.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601814-72.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos

REQUERENTE
FISCAL DA
LEI

: ELEICAO 2018 ALBERTO DE JESUS OLIVEIRA IMBIRIBA JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL
: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

REQUERENTE : ALBERTO DE JESUS OLIVEIRA IMBIRIBA JUNIOR
ADVOGADO

: DARIO RAMOS PEREIRA (19024/PA)

ADVOGADO

: JOAO CARLOS LEAO RAMOS (009111/PA)

ADVOGADO

: JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA (8570/PA)

ADVOGADO

: HYLBER MENEZES DE ANDRADE (018097/PA)

ADVOGADO

: HYLDER MENEZES DE ANDRADE (0025999/PA)

ADVOGADO

: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON (004662/PA)

PODER JUDICIÁRIO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº: 0601814-72.2018.6.14.0000.
RELATOR(A): Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos.
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ALBERTO DE JESUS OLIVEIRA IMBIRIBA JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: ALBERTO DE JESUS OLIVEIRA IMBIRIBA JUNIOR
ADVOGADO: HYLBER MENEZES DE ANDRADE - OAB/PA018097
ADVOGADO: DARIO RAMOS PEREIRA - OAB/PA19024
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA - OAB/PA8570
ADVOGADO: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON - OAB/PA004662
ADVOGADO: JOAO CARLOS LEAO RAMOS - OAB/PA009111
ADVOGADO: HYLDER MENEZES DE ANDRADE - OAB/PA0025999
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
.
DECISÃO
Trata-se de Petição de desistência apresentada pela União (Id 3704719) pela qual renunciou o
direito de executar julgado em desfavor de Alberto de Jesus Oliveira Imbiriba Júnior, por considerar
irrisório o valor da condenação.
Assim, a União requereu a desistência da presente execução, dado o ínfimo valor da condenação.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente impende registrar que o Regimento Interno desta Corte em seu art. 81, VI atribui ao
Relator a competência de homologar monocraticamente os pedidos de desistência.
Pelo exposto, com espeque no art. 81, IV do Regimento Interno do TRE/PA homologo a
desistência do presente feito e, destarte, extingo-o sem resolução do mérito com fulcro no art. 485,
VIII do Código de Processo Civil.
Após as anotações de praxe, remeta-se ao arquivo.
P.R.I.C.
Belém, 23 de junho de 2020.
Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0602585-50.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0602585-50.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 ROSIEL SABA COSTA DEPUTADO ESTADUAL

ADVOGADO

: MAURÍCIO BLANCO DE ALMEIDA (10375/PA)

REQUERENTE

: ROSIEL SABA COSTA

ADVOGADO

: MAURÍCIO BLANCO DE ALMEIDA (10375/PA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº: 0602585-50.2018.6.14.0000.
RELATOR(A): Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes.
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSIEL SABA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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REQUERENTE: ELEICAO 2018 ROSIEL SABA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MAURICIO BLANCO DE ALMEIDA - OAB/PA10375
REQUERENTE: ROSIEL SABA COSTA
ADVOGADO: MAURICIO BLANCO DE ALMEIDA - OAB/PA10375
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
.
DESPACHO
Cuidam os autos de prestação de contas de ROSIEL SABA COSTA, referente à candidatura ao
cargo de Deputada Estadual nas Eleições Gerais de 2018, as quais, por meio do acórdão nº 30.349
/2019, foram julgadas aprovadas sem determinação de recolhimento de valores, já tendo sido
transitado em julgado.
Considerando que foi certificado o registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) (ID 3137169), bem como informado o lançamento do código ASE
correspondente no Cadastro Eleitoral do(a) Prestador(a) (ID 4006269), e não havendo ato
executivo a ser efetivado nos presentes autos, ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxes
Cumpra-se.
Belém, 24 de junho de 2020.
Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601995-73.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601995-73.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

REQUERENTE

: OZIEL MIGUEL DA SILVA

ADVOGADO

: EZEQUIAS MENDES MACIEL (16567/PA)

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 OZIEL MIGUEL DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº: 0601995-73.2018.6.14.0000.
RELATOR(A): Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes.
REQUERENTE: ELEICAO 2018 OZIEL MIGUEL DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: OZIEL MIGUEL DA SILVA
ADVOGADO: EZEQUIAS MENDES MACIEL - OAB/PA16567
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
.
DESPACHO
Cuidam os autos de prestação de contas de OZIEL MIGUEL DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL,
referente à candidatura ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições Gerais de 2018, as quais, por
meio do acórdão nº 30.601/2019, foram julgadas DESAPROVADAS sem determinação de
recolhimento de valores.
No acórdão nº 30.935 os embargos de declaração opostos contra precitada decisão colegiada
foram integralmente rejeitados, bem como cominada multa pelo caráter protelatório.
Foi certificado o trânsito em julgado.
Em ID 3844369 foi carreado aos autos o comprovante de pagamento da precitada multa.
Vieram os autos conclusos.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Vieram os autos conclusos.
Ante o exposto:
Considerando que foi certificado o registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) (ID 3863969), bem como informado o lançamento do código ASE
correspondente no Cadastro Eleitoral do(a) Prestador(a) (ID 3757569), e não havendo ato
executivo a ser efetivado nos presentes autos, ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxes.
Cumpra-se.
Belém, 24 de junho de 2020.
Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601690-89.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601690-89.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes

REQUERENTE

: JOSUE BENGTSON

REQUERENTE

: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL

ADVOGADO

: AUGUSTO RAONNY NASCIMENTO PRAXEDES (26647/PA)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

REQUERENTE

: MANOEL LUIZ RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº: 0601690-89.2018.6.14.0000.
RELATOR(A): Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes.
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL
ADVOGADO: AUGUSTO RAONNY NASCIMENTO PRAXEDES - OAB/PA26647
REQUERENTE: MANOEL LUIZ RIBEIRO
REQUERENTE: JOSUE BENGTSON
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
.
DESPACHO
Cuidam os autos sobre a ausência de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB (Diretório Regional), referente à campanha eleitoral, nas Eleições Gerais de
2018, julgadas não prestadas no acórdão 29.992/2019, com fulcro no art. 77, inciso IV, alínea "a"
da Resolução TSE n° 23.553/2017, sem determinação de devolução de valores e já tendo sido
transitado em julgado.
Em ID 1729969 foi informando o registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO).
Foi comunicado ao Presidente Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) a sanção de a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a sanção de suspensão do
repasse das quotas do Fundo Partidário (ID 1938319).
Não havendo ato executivo a ser efetivado nos presentes autos, ARQUIVEM-SE com as cautelas
de praxes.
Cumpra-se.
Belém, 24 de junho de 2020.
Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes
Relator
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601648-40.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601648-40.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes

REQUERENTE : CLAUDIONOR MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO

: THIAGO CUNHA NOVAES COUTINHO (015245/PA)

ADVOGADO

: LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH (014444/PA)

REQUERENTE : ELEICAO 2018 CLAUDIONOR MOREIRA DA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
FISCAL DA LEI : Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº: 0601648-40.2018.6.14.0000.
RELATOR(A): Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes.
REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAUDIONOR MOREIRA DA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: CLAUDIONOR MOREIRA DA COSTA
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH - OAB/PA014444
ADVOGADO: THIAGO CUNHA NOVAES COUTINHO - OAB/PA015245
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
.
DESPACHO
Cuidam os autos de prestação de contas de CLAUDIONOR MOREIRA DA COSTA, referente à
candidatura ao cargo de Deputada Estadual nas Eleições Gerais de 2018, as quais, por meio do
acórdão nº 30.405 /2019, foram julgadas aprovadas com ressalvas e determinado a devolução do
valor de R$ 604,60 (seiscentos e quatro reais e sessenta centavos) correspondente aos recursos
de origem não identificada, na forma do artigo 34 e artigo 82 da Res. TSE 23.553/2017.
Após o trânsito em julgado, em 8/6/2020, a AGU atravessou petição registrada sob o ID 3973419,
em que aduz: "(...) Diante do valor a ser executado, deixa-se por hora de deflagrar o cumprimento
da sentença, com fulcro na Ordem de Serviço PRU nº 7/2019 e na Portaria AGU nº 377/2011, sem
renúncia ao direito material."
Assevera, ainda, que "(...) De outro lado, caso tais medidas ainda tenham sido tomadas, pede-se a
intimação do requerido para fins de recolhimento dos valores em Tesouro Nacional (art. 60, I, b, da
Resolução 23.546/2017 do TSE), bem como, caso se mantenha inerte, a determinação de sua
inscrição no CADIN (art. 61, §2º, do citado normativo), desde que os valores atualizados do débito
superem R$ 1.000,00." Ao final, requer "(...) a remessa do feito ao arquivo".
Vieram os autos conclusos
Ante o exposto:
1. À SJ para que realize a atualização do valor e, após:
Intime-me o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 60, I, b, da
Resolução 23.546/2017 do TSE, efetue o pagamento do valor R$ 604,60 (seiscentos e quatro reais
e sessenta centavos) devidamente atualizado, para fins de recolhimento ao Tesouro Nacional.
2. Com relação ao pedido de inclusão do executado no CADIN, desde já INDEFIRO o
requerimento, visto que a Res. TSE 23.546/2017 (art. 61, § 1º) é aplicável exclusivamente às
prestações de contas anuais de exercício financeiro dos partidos políticos, sendo que a presente
demanda diz respeito ao cumprimento de sentença relativa à prestação de contas de candidato às
eleições de 2018, regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.553/2017, que não traz previsão de
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eleições de 2018, regulamentada pela Resolução TSE n.º 23.553/2017, que não traz previsão de
inscrição do devedor no CADIN;
3. Efetuado o pagamento, retornem os autos conclusos;
4. Transcorrendo in albis o prazo, considerando que foi certificado o registro no Sistema de
Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) (ID 3513219), bem como informado a
ausência de necessidade de ajuste do Cadastro Eleitoral do(a) Prestador(a) (ID 3711119), e não
havendo mais ato executivo a ser efetivado nos presentes autos, ARQUIVEM-SE os presentes
autos com as cautelas de praxes, sem prejuízo de eventual seguimento no caso de os respectivos
créditos ultrapassarem o precitado limite, desde que não verificada a ocorrência de prescrição, em
conformidade com o artigo 5º da Portaria 377/2011.
Intimem-se. Cumpra-se.
Belém, 24 de junho de 2020.
Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601528-94.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601528-94.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 OSMAR DA SILVA NASCIMENTO SENADOR

INTERESSADO

: HENRIQUE DE CAMPOS SOARES JUNIOR

ADVOGADO

: THIAGO CUNHA DA CUNHA (013784/PA)

REQUERENTE

: OSMAR DA SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO

: MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS (4288/PA)

ADVOGADO

: FABIO ROGERIO MOURA (014220/PA)

ADVOGADO

: MANUELA FREITAS SANTOS (016400/PA)

ADVOGADO

: CRISTIANE FREITAS SANTOS (16062-B/PA)

ADVOGADO

: THIAGO CUNHA DA CUNHA (013784/PA)

ADVOGADO

: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA (21836/PA)

ADVOGADO

: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO (23444/PA)

ADVOGADO

: MAURO CESAR FREITAS SANTOS (014823/PA)

INTERESSADO

: JOSE CARLOS ANTUNES

ADVOGADO

: SILBER BARROS FACANHA (25715/PA)

ADVOGADO

: THIAGO CUNHA DA CUNHA (013784/PA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº: 0601528-94.2018.6.14.0000.
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 OSMAR DA SILVA NASCIMENTO SENADOR
ADVOGADO DO REQUERENTE: MAURO CESAR SANTOS - OAB/PA 4288; WALMIR SANTOS
NETO - OAB/PA 23444
DECISÃO
Cuida-se de Recurso Especial Eleitoral interposto por OSMAR DA SILVA NASCIMENTO (id.
3880919), com fundamento no art. 121, § 4º, inciso I e II, da CF/88 e art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504
/97, visando reformar as decisões consubstanciadas nos Acórdãos TRE-PA nº 30.583 (id.
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/97, visando reformar as decisões consubstanciadas nos Acórdãos TRE-PA nº 30.583 (id.
2782569) e nº 30.978 (id. 3701469) que julgou desaprovadas suas contas de campanha,
consoante ementas a seguir transcritas:
Acórdão 30.583
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. SENADOR. INÉRCIA DO
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES. OMISSÕES. INCONSISTÊNCIAS SANADAS
APENAS PARCIALMENTE. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1. O candidato não apresentou documentos essenciais à análise da prestação de contas, como
procuração advocatícia em nome dos suplentes José Carlos Antunes e Henrique de Campos
Soares Júnior e extratos bancários eletrônicos na forma definitiva conforme determina a legislação
eleitoral;
2. Em confronto dos dados com a prestação de contas parcial, o órgão técnico identificou
anteriores à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
no entanto a jurisprudência tem considerado este um erro meramente formal que não compromete
a regularidade das contas;
3. Contas julgadas como desaprovadas.
(Prestação de Contas n 060152894, ACÓRDÃO n 30583 de 17/10/2019, Relator(aqwe) ÁLVARO
JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 199,
Data 25/10/2019, Página 2-3 )
Acórdão 30.978
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE EM DECORRÊNCIA DE TEMPESTIVIDADE.
MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O embargante alega que o acórdão teria sido omisso por não analisar os documentos carreados
aos autos, segundo aduz, tempestivamente. Entretanto os documentos por ele apresentados, além
de fora do prazo carregavam o mesmo vício que causara sua reprovação não tendo sido saneada
a irregularidade.
2. Em confronto com os autos, o órgão técnico avaliou além da perda de prazo diversas
imprecisões nas contas prestadas pelo que opinou por desaprová-la, tendo o Ministério Público
Eleitoral seguido o mesmo entendimento.
3. A preclusão na Justiça Eleitoral tem sido regra não abrandada nos processos, dado seu caráter
judicial;
4. Embargos rejeitados.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0601528-94, ACÓRDÃO n
30978 de 23/04/2020, Relator Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eletrônico Data 21/05/2020)
Em razões recursais (id. 3880919), o recorrente, em síntese, aduz que "muito embora tivesse
carreado aos autos os competentes extratos bancários hábeis a demonstrar toda a movimentação
financeira de campanha, acompanhada da oportuna confirmação das informações pela Instituição
Bancária, teve suas contas sumariamente desaprovadas, o que está em desacordo com o artigo
56, II, alínea "a", da Lei nº 9.504/97, e diverge da análise de outros Tribunais Regionais Eleitorais
em casos análogos. Para se compreender com clareza a razão da insurgência, cumpre resgatar os
antecedentes da demanda".
Assevera que "(...) o TRE-PA julgou desaprovadas as contas única e exclusivamente fundada na
identificação de "simples conferência" ou "sujeito a alteração" nos primeiros extratos bancários
trazidos, ignorando sem grandes pormenores o conteúdo desses documentos oportunamente
juntados, bem como desconsiderou a documentação apresentada em 29/08/20197 , que atendia
definitivamente ao que fora apontado como a única falha da prestação pelo órgão técnico,
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definitivamente ao que fora apontado como a única falha da prestação pelo órgão técnico,
alegando que houvera preclusão do direito de apresentar documentos, consoante se extrai do v.
Acórdão recorrido (...)".
Afirma que "(...) a quaestio juris central do presente recurso reside na violação do dispositivo
contido no artigo 56, II, "a", da Resolução-TSE nº 23.553/2017 . No v. Acórdão recorrido, o Relator
reputou como descumprido o referido normativo por entender que os 3 (três) extratos bancários
colacionados não seriam definitivos (...)"
Aduz que, " (...) está incontroverso na moldura fática delimitada pelo TRE-PA que foi apresentado
o documento necessário para a fiscalização eleitoral. Ocorre que, por se tratar de documento que
continha a inscrição "simples conferência", a Corte de origem decidiu pela desaprovação das
contas do Recorrente, amparada por este único fundamento".
Alega que "o Recorrente apresentou no SPCE os extratos bancários das Contas Correntes nºs
7763-3, 7774-7 e 7775-5, todas do Banco Bradesco, que foram abertas e movimentadas durante
sua campanha (Id nº 1964769). Nos extratos consta a inscrição "simples conferência". Carreou,
outrossim, os respectivos termos de abertura e encerramento das contas em exame,
demonstrando ao controle dessa Especializada todo o fluxo de movimentação financeira ocorrido,
sem contar recibos, notas e contratos ali presentes."
Sustenta que "(...) Mesmo diante de todo esse acervo, o TRE-PA, através do Acórdão recorrido, se
ateve unicamente ao rótulo do documento em epígrafe, ignorando sumariamente seu conteúdo e
até mesmo o contexto geral da prestação de contas, que não é formada apenas pelos extratos
bancários, decidindo que o mero apontamento de "simples conferência" desabonava integralmente
o conjunto documental e prejudica de tal modo a análise das contas que não restava opção outra
senão a sua desaprovação automática pela suposta violação ao artigo 56, II, "a", da ResoluçãoTSE nº 23.553/2017".
Acrescenta que, "(...) a interpretação emprestada ao comando legal em debate é equivocada, na
medida em que se observa na legislação de regência que não está expressamente proibida a
apresentação de extratos bancários em que conste a sigla "simples conferência", mas foi cingida a
vedação aos extratos não definitivos e sem validade legal, seja porque são adulterados, parciais ou
omitam movimentação financeira. "
Aduz, ainda que "Os documentos juntados tratam-se, sim, dos extratos bancários definitivos, por
assim dizer, já que contemplam todo o período da campanha, o que é reforçado pelos respectivos
termos de abertura e fechamento das contas, de sorte que se afasta a possibilidade de haver
alteração ou nova movimentação não sujeita ao controle da Justiça Eleitoral após entrega do
documento, que é a finalidade precípua da prestação de contas e dá sentido para as exigências do
artigo 56, II, "a", da Resolução-TSE nº 23.553/2017."
Aponta que "resta violado o dispositivo legal contido no artigo 56, II, "a", da Resolução-TSE nº
23.553/2017, na medida em que se ignorou a compreensão de reserva legal proporcional, visto
que os extratos bancários juntados, definitivos na melhor acepção da palavra, contemplam todo o
período de campanha e demonstram toda a movimentação financeira havida, sem que se tenha
impedido o controle das contas pela Especializada do Pará, tampouco se tenha vislumbrado má-fé
por parte do Prestador."
Destaca que "decerto de que não constitui requisito de admissibilidade de Recurso Especial a
demonstração de dissenso jurisprudencial ocorrida no mesmo Tribunal Eleitoral em que foi
originada a decisão guerreada, é mister ressaltar que o TRE-PA proferiu entendimento que
contradiz o adotado no caso em análise, em julgado proferido na mesma sessão de julgamento,
por coincidência", citando julgado deste Regional: (TRE-PA, Acórdão nº 30.570, Prestação de
Contas nº 0601898-73.2018.6.14.0000, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior).
Assevera que "Causa espécie o fato de que para as mesmas eleições, no mesmo dia, na mesma
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Assevera que "Causa espécie o fato de que para as mesmas eleições, no mesmo dia, na mesma
sessão de julgamento, um candidato que NÃO apresentou os extratos bancários teve suas contas
aprovadas, mas um candidato que sim, os apresentou, teve suas contas desaprovadas, destino do
ora Recorrente (...) que o TRE-PA decidiu seguir em direção oposta apenas no julgamento do
Insurgente, entendendo para este caso específico que a mera anotação de "simples conferência"
nos extratos bancários apresentados macula toda a prestação de contas e enseja a desaprovação
da mesma, contradizendo os TRE-AM, TRE-MG e TRE-PB, assim como seu próprio entendimento".
Aponta dissídio jurisprudencial, uma vez que a decisão recorrida conflita com julgados deste e de
outros Regionais, quais sejam:
- TRE/AM - Prestação de Contas n 060174434, ACÓRDÃO n 060174434 de 30/05/2019, Relator
ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO, Publicação: DJE-AM - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
103, Data 05/06/2019, Página 22/23;
- TRE/MG - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060384325, ACÓRDÃO de 03/12/2018, Relator
THEREZA CRISTINA DE CASTRO MARTINS TEIXEIRA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 03/12/2018 ;
- TRE/PB - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060124374, ACÓRDÃO n 440547 de 10/12/2018, Relator
(a) PAULO WANDERLEY CÂMARA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão;
- TRE/PB - Prestação de Contas - 0601229-90.2018.6.15.0000 - João Pessoa - PARAÍBA, 22/08
/2019 - Rel ANTONIO CARNEIRO DE PAIVA JUNIOR;
- TRE/PA - Prestação de Contas (11531) - 0601898-73.2018.6.14.0000 - Belém - PARÁ,
RELATOR: Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.
Por fim, pleiteia o provimento do presente recurso a fim de aprovar as contas com ressalvas e
afastar a multa aplicada.
É o relato do suficiente. Passo a decidir.
De início, constato que o recurso especial é tempestivo e fora subscrito por profissional habilitado.
Todavia, não reúne condições de seguimento, em razão da ausência dos pressupostos de
admissibilidade previstos no art. 121, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal de 88 e art. 276, I,
"a" e "b", do Código Eleitoral, in verbis:
CF/88:
Art. 121. (...)
§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
(...)
Código Eleitoral:
Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que
cabe recurso para o Tribunal Superior:
I - especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
Consoante se extrai dos dispositivos acima transcritos, a admissibilidade do apelo especial
reclama da parte recorrente a efetiva demonstração de que o acórdão vergastado contraria
expressa disposição de lei, viola a Constituição ou confere interpretação à lei de forma diversa da
empreendida por outro tribunal eleitoral.
Destarte, conclui-se que o recurso especial é um apelo de fundamentação vinculada, com
hipóteses de cabimento taxativamente previstas na legislação, e tem por finalidade precípua a
defesa do direito objetivo federal. Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas lecionam
que "o interesse primário das partes, em ver suas pretensões acolhidas (direito subjetivo dos
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que "o interesse primário das partes, em ver suas pretensões acolhidas (direito subjetivo dos
litigantes), se converteria no veículo do interesse do Estado em controlar a aplicação do direito
objetivo.
No caso dos autos em apreço, o recorrente delimita a insurgência alegando violação à dispositivo
legal e divergência jurisprudencial.
VIOLAÇÃO DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI
Mister inicialmente salientar que a jurisprudência da Corte Superior Eleitoral atribui à parte
recorrente o ônus de demonstrar de forma objetiva e específica a alegada a violação à dispositivo
de lei, não sendo suficiente afirmar que esta existiu, sem a expor minuciosamente. Vejamos:
"Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. (...) Violação a dispositivo de lei. Dissídio
jurisprudencial. Súmula 284/STF. Desprovimento. 1. O recurso especial eleitoral possui
devolutividade restrita, vocacionado apenas a assegurar a correta interpretação da lei eleitoral,
razão pela qual não se conhece de recurso que não justifica o seu cabimento segundo as
hipóteses do art. 276, I, do CE. (...) (Ac. de 23.10.2012 no AgR-REeso nº 7785, rel. Min. Nancy
Andrighi).
"(...) Ausência dos requisitos específicos de admissibilidade do recurso especial. É inviável o
recurso que se limita a apontar os dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sem,
contudo, demonstrar em que consistiria a referida violação. Incidência da Súmula nº 284 do STF.
(...)" (Ac. TSE nº 5.957, de 19.12.2005, rel. Min. Gilmar Mendes).
"Agravo regimental. Recurso especial eleitoral. (...) . Súmula 284/STF. Não provimento. 1. O
recurso especial eleitoral deve indicar com precisão qual dispositivo de lei federal ou constitucional
reputa-se violado pelo acórdão recorrido, bem como a sua particularização, sendo que a indicação
genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF.
Precedente. (...)" (Ac. de 27.6.2013 no AgR-REspe nº 390632, rel. Min. Castro Meira). (Grifei).
Pois bem. Aduz o recorrente que o acórdão regional contrariou o artigo 56, II, "a", da ResoluçãoTSE nº 23.553/2017, que assim dispõe:
Resolução TSE nº 23.553/2017
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Sobre o dispositivo supostamente violado, o recorrente alega que: a) "(...) muito embora tivesse
carreado aos autos os competentes extratos bancários hábeis a demonstrar toda a movimentação
financeira de campanha, acompanhada da oportuna confirmação das informações pela Instituição
Bancária, teve suas contas sumariamente desaprovadas, o que está em desacordo com o artigo
56, II, alínea "a", da Lei nº 9.504/97, e diverge da análise de outros Tribunais Regionais Eleitorais
em casos análogos. Para se compreender com clareza a razão da insurgência, cumpre resgatar os
antecedentes da demanda"; b) "(...) a quaestio (sic) juris central do presente recurso reside na
violação do dispositivo contido no artigo 56, II, "a", da Resolução-TSE nº 23.553/2017. No v.
Acórdão recorrido, o Relator reputou como descumprido o referido normativo por entender que os
3 (três) extratos bancários colacionados não seriam definitivos (...)"; c) "(...) Mesmo diante de todo
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3 (três) extratos bancários colacionados não seriam definitivos (...)"; c) "(...) Mesmo diante de todo
esse acervo, o TRE-PA, através do Acórdão recorrido, se ateve unicamente ao rótulo do
documento em epígrafe, ignorando sumariamente seu conteúdo e até mesmo o contexto geral da
prestação de contas, que não é formada apenas pelos extratos bancários, decidindo que o mero
apontamento de "simples conferência" desabonava integralmente o conjunto documental e
prejudica de tal modo a análise das contas que não restava opção outra senão a sua
desaprovação automática pela suposta violação ao artigo 56, II, "a", da Resolução-TSE nº 23.553
/2017"; d) "Os documentos juntados tratam-se, sim, dos extratos bancários definitivos, por assim
dizer, já que contemplam todo o período da campanha, o que é reforçado pelos respectivos termos
de abertura e fechamento das contas, de sorte que se afasta a possibilidade de haver alteração ou
nova movimentação não sujeita ao controle da Justiça Eleitoral após entrega do documento, que é
a finalidade precípua da prestação de contas e dá sentido para as exigências do artigo 56, II, "a",
da Resolução-TSE nº 23.553/2017".
Bem analisados os termos dos Acórdãos TRE-PA 30.583 (id. 2782569) e 30.978 (id. 3701469),
verifico que os fatos foram amplamente debatidos pela Corte Regional Eleitoral e assentado que:
Acórdão TRE-PA nº 30.583
"(...)
Ainda sobre a formalização das contas, o relatório preliminar de diligências solicitou a
apresentação de extratos bancários das contas específicas de campanha, bem como documentos
que comprovassem a regularidade dos gastos e/ou a devolução dos valores.
Verifico que os extratos bancários carreados no ID 1964769 contém a identificação de "simples
conferência ou "sujeito a alteração". Assim, não estão em conformidade com a regra eleitoral que
exige a apresentação dos extratos em sua forma. Dessa forma, somente foi possível a análise da
prestação de definitiva contas através do confronto com os extratos eletrônicos do SPCE.
Assim sendo, não resta outro epílogo senão o julgamento das presentes contas como
desaprovadas. Esse é o entendimento da atual jurisprudência:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA
ESTADUAL. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. DOCUMENTO. ARTIGO 56, II, ALÍNEAS "A",
DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.553/2017. EXIGÊNCIA. VIOLAÇÃO. CONSEQUÊNCIA. ARTIGO
77, III, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.553/2017. VALORES PERCENTUAIS E ABSOLUTOS.
VERIFICAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

FUNDO

ESPECIAL

DE

FINANCIAMENTO.

FEFC.

DESPESA. ARTIGO 82. §1º, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.553/2017. DEVOLUÇÃO.
DESAPROVAÇÃO.
1. Os extratos bancários são documentos essenciais, que, caso não estejam completos e na forma
definitiva na prestação de contas, leva ao julgamento pela desaprovação, conforme a alínea "a" do
inciso II do artigo 56 combinado com o inciso III do artigo 77 da Resolução do TSE n. 23.553/2017.
2. Não é possível aferir os valores percentuais e absolutos na prestação de contas se os extratos
bancários não estão completos e na forma definitiva, pois são eles que demonstram a
movimentação financeira de campanha. Com efeito, se não se pode constatar com segurança os
montantes não há como ponderá-los na perspectiva dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para uma hipotética aprovação.
3. (...)
artigo 82 da Resolução do TSE n. 23.553/2017).
4. Contas desaprovadas e devolução do valor não comprovado ao Tesouro Nacional.
(Prestação de Contas n 060217152, ACÓRDÃO n 30324 de 10/09/2019, Rel.(a) LUZIA NADJA
GUIMARÃES NASCIMENTO, Publicação: DJE - Tomo 185, Data 07/10/2019, Página 14 )
Destaquei.
(grifei)
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(grifei)
Acórdão TRE-PA nº 30.978
"(...)
Desde logo afirmo que o embargante quer rediscutir matéria já apreciada no acórdão com a devida
clareza, e ainda, inclusive utiliza-se para tanto de outro julgado apreciado na mesma sessão do dia
17/10/2019.
Ressalto, entretanto, que um acórdão embargado não se sujeita a outro julgado, mas somente aos
fatos e argumentos do próprio voto.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria fático- probatória decidida,
em seu argumento de que foi possível proceder à análise da prestação com o cruzamento de
dados constantes no sistema SPCE.
Ademais, aduz que há obscuridade e omissão a respeito da documentação juntada aos autos
antes da decisão. Sustenta ainda que é possível a juntada de documentação em sede de
embargos de declaração, considerando que tais documentos não seriam complexos e que não
haveria necessidade de serem encaminhados ao órgão técnico do Tribunal.
Ocorre que, ainda que os embargos de declaração tenham sidos opostos sob o pálio do vício de
contradição, omissão e obscuridade, em verdade, tem apenas o propósito, por meio inadequado,
de rediscutir matéria fático-probatória no acórdão TRE/PA nº 30.583 e protrair a solução definitiva
da causa, considerando que a decisão embargada foi clara ao explicitar as razões pelas quais as
contas foram julgadas desaprovadas (ID n° 2782569):
(...)
Registre-se ainda que o argumento do embargante de que há contradição no acórdão, sob a
justificativa de que foi possível proceder à análise da prestação com o cruzamento de dados
constantes no sistema SPCE, não merece guarida, pois, exigiria que este magistrado realizasse
consulta ao processo SPCE em busca de elementos probatórios para a defesa da parte.
Isto porque a não apresentação de extratos bancários na forma definitiva, é vício grave e relevante,
a ensejar inclusive o julgamento de contas como não prestadas, uma vez que compromete a
confiabilidade das contas e por obstar a fiscalização contábil realizada pela Justiça Eleitoral".
(grifei)
Pela análise das razões que lastrearam os votos condutores dos Acórdãos nº 30.583 e nº 30.978,
constata-se que este Regional consignou de forma expressa o entendimento segundo o qual "a
não apresentação de extratos bancários na forma definitiva é vício grave e relevante, a ensejar
inclusive o julgamento de contas como não prestadas, uma vez que compromete a confiabilidade
das contas e por obstar a fiscalização contábil realizada pela Justiça Eleitoral", entendimento esse
não compartilhado pelo recorrente, conforme se aduz de suas razões recursais.
A esse respeito, importa ressaltar que a via estreita do recurso especial não comporta a reforma da
decisão recorrida, por mero inconformismo, mas tão somente o exame dos requisitos de
admissibilidade do apelo nos exatos limites fixados no art. 276, I do CE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
No que concerne ao dissídio jurisprudencial ventilado, verifico que este não atendeu ao requisito
específico para sua configuração, uma vez que a recorrente não logrou êxito em realizar o
necessário cotejo analítico, não demonstrando a divergência de interpretação entre as
jurisprudências colacionadas ao apelo e as decisões guerreadas.
Vejamos as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas pelo recorrente:
TRE/AM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. EXTRATO BANCÁRIO
SUJEITO

A

FINANCEIRA

ALTERAÇÕES.
DA

REGISTRO

CAMPANHA

DA

ELEITORAL.

INTEGRALIDADE
FALHA

QUE

DA

NÃO

MOVIMENTAÇÃO
COMPROMETE

A
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NÃO

COMPROMETE

A

REGULARIDADE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS, COM RESSALVA. 1. Conforme
precedente desta Corte, não constitui irregularidade apta a ensejar a reprovação das contas, por si
só, a apresentação de extratos bancários que, embora não mencionem seu caráter definitivo,
contemplem a integralidade da movimentação financeira e permitam a regular análise pelo órgão
técnico. 2. Contas aprovadas, com ressalva.
(Prestação de Contas n 060174434, ACÓRDÃO n 060174434 de 30/05/2019, Relator(aqwe)
ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO, Publicação: DJEAM - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
103, Data 05/06/2019, Página 22/23 )
TRE/MG
Prestação de contas. Eleições 2018. Resolução 23.553/2017/TSE. Extratos bancários com a
expressão "sujeito a alteração" - Irregularidade que não é da essência das contas, não tendo o
condão de contaminá-las. Despesa que apesar de não ter sido registrada na prestação de contas
parcial foi inscrita no sistema SPCE. Contas regulares e apresentadas em observância aos
preceitos legais. Irregularidades sanadas. Ausência de falhas. Prestação de contas aprovada. Art.
77, inciso I, da Resolução 23553/2017.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060384325, ACÓRDÃO de 03/12/2018, Relator(aqwe) THEREZA
CRISTINA DE CASTRO MARTINS TEIXEIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03
/12/2018 )
TRE/PB
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÃO DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A ausência dos extratos bancários não comprometeu a regularidade e confiabilidade das contas,
posto
que foi suprida por informação fornecida pela instituição financeira.
2. Contas aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 77, inciso II, da Resolução TSE 23.553
/2017.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060124374, ACÓRDÃO n 440547 de 10/12/2018, Relator(aqwe)
PAULO WANDERLEY CÂMARA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão )
TRE/PB
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. I. Não apresentação dos
extratos bancários físicos. Extratos eletrônicos que permitem a conferência da movimentação
financeira declarada pelo candidato. II. Atraso na entrega da prestação de contas final. Falhas que
não comprometem a higidez das contas do candidato. Aprovação com ressalvas.
I. Na linha dos precedentes deste Tribunal, a ausência dos extratos bancários pode ser suprida
pelo extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira.
II. O atraso na entrega da prestação de contas final não constitui irregularidade grave a justificar a
desaprovação das contas.
Contas aprovadas com ressalvas
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060122990, DECISÃO n 1786397 de 12/09/2019, Relator(aqwe)
ANTÔNIO CARNEIRO DE PAIVA JÚNIOR, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico )
TRE/PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES
2018. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO. ARTIGO 56, II, ALÍNEAS "A", DA RESOLUÇÃO
DO

TSE

N.

23.553/2017.

VERIFICAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

NÃO

APRESENTAÇÃO.

SUPRESSÃO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1 - A despeito do candidato não cumprir com
diligência, se o documento diligenciado, como no caso do extrato bancário, for possível ser
verificado no sistema correspondente e o Órgão Técnico assim o fizer, cabe a aprovação das
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diligência, se o documento diligenciado, como no caso do extrato bancário, for possível ser
verificado no sistema correspondente e o Órgão Técnico assim o fizer, cabe a aprovação das
contas com ressalvas. 2 - Aprovação das contas com ressalvas.
(Prestação de Contas (11531) - 0601898-73.2018.6.14.0000 - Belém - PARÁ, RELATOR:
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.)
Quanto aos julgados colacionados, o recorrente não demonstrou a divergência de interpretação
entre os referidos acórdãos paradigmas e os arestos recorridos, na forma preconizada pelos
Tribunais Superiores, porquanto versam sobre situações fáticas distintas.
No tocante ao julgado do TRE-AM, apresentado pelo recorrente, verifica-se que a a unidade
técnica considerou que a apresentação de declaração de não movimentação da conta Outros
Recursos, referente ao período de 22.08.2018 a 05.11.2018 (ID 1647056), sanou a irregularidade,
porquanto o extrato bancário do único dia de movimentação, realizado em 06/11/2018 para
pagamento de despesa de campanha, não prejudicou a análise das contas.
Quanto aos julgados provenientes do TRE/PB, a não apresentação dos extratos bancários físicos
não trouxeram prejuízos ao exame das contas, tendo em vista que foi possível realizar consulta
aos extratos bancários eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira, com situação fática
diferente do acórdão recorrido.
Destarte, percebe-se que a situação dos autos não se assemelha à dos acórdãos colacionados
pelo recorrente, não restando, portanto, configurada a divergência jurisprudencial pretendida.
No tocante ao julgado deste Tribunal, apontado como paradigma para demonstrar a divergência
entre Regionais, destaco que a teor da Súmula nº 13 do STJ não se pode apontar divergência
entre julgados do mesmo Tribunal. Destaco:
"A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial."
Concluo que o insurgente não comprovou o dissídio jurisprudencial na forma preconizada no art.
276, I, "b", do CE.
Ademais, considerando que a Corte Regional já debateu os pontos impugnados pela recorrente, o
acolhimento das alegações deduzidas no apelo especial, demandaria reexame do acervo fáticoprobatório juntado aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 7 do STJ e 24 do TSE, as quais
preconizam que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" e "não
cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório".
Ante o exposto, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a expressa
violação de dispositivo de lei ou constitucional, bem como divergência de interpretação de lei entre
dois ou mais Tribunais Regionais, nos moldes exigidos pelo art. 276, I, "a" e "b" do Código
Eleitoral, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(Assinado e datado eletronicamente)
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0602563-89.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0602563-89.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos

REQUERENTE

: JOAO DE CASTRO GLORIA

ADVOGADO

: BIANCA RIBEIRO LOBATO (24701/PA)

ADVOGADO

: ALEX PINHEIRO CENTENO (15042/PA)

ADVOGADO

: HESIO MOREIRA FILHO (013853/PA)

ADVOGADO

: EMANUEL DE FRANCA JUNIOR (21409/PA)

FISCAL DA LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
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: ELEICAO 2018 JOAO DE CASTRO GLORIA DEPUTADO ESTADUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº: 0602563-89.2018.6.14.0000.
RELATOR(A): Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos.
REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOAO DE CASTRO GLORIA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOAO DE CASTRO GLORIA
ADVOGADO: ALEX PINHEIRO CENTENO - OAB/PA15042
ADVOGADO: BIANCA RIBEIRO LOBATO - OAB/PA24701
ADVOGADO: EMANUEL DE FRANCA JUNIOR - OAB/PA21409
ADVOGADO: HESIO MOREIRA FILHO - OAB/PA013853
FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará
.
DESPACHO
Cuida-se de processo de prestação de contas de JOÃO DE CASTRO GLÓRIA, no qual há petição
ID 3918569 do devedor requerendo expedição de Guia de Recolhimento para apagamento da
dívida.
Destarte, determino:
a) remessa dos autos à Secretaria Judiciária para atualização do valor do débito e posterior
emissão de guia de recolhimento.
Cumpra-se.
Belém, 24 de junho de 2020.
Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601659-69.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601659-69.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz José Alexandre Buchacra Araújo

FISCAL DA
LEI

: Procuradoria Regional Eleitoral do Pará

REQUERENTE : MARIA DO SOCORRO COIMBRA DA MOTA
ADVOGADO
REQUERENTE

: DANIELY MOREIRA PIMENTEL (018764/PA)
: ELEICAO 2018 MARIA DO SOCORRO COIMBRA DA MOTA DEPUTADO
ESTADUAL

DESPACHO
Não sendo caso de retratação, DETERMINO a remessa dos autos à instância superior, conforme
[1]
entendimento do TSE exarado no bojo do PA nº 1446-83/DF

, de 20.10.2011 e o previsto no §4º,

[2]
do art. 1.042 do Código de Processo Civil

, com as alterações da Lei 13.105/2015.

À Secretaria Judiciária.
(Assinado e datado eletronicamente)
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Presidente
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Presidente
, mantendo-se, todavia, o prazo recursal de três dias, previsto no Código Eleitoral.é de se aplicar,
no âmbito da Justiça Eleitoral, a nova redação conferida ao art. 544 do CPC, apenas no que
concerne à interposição do agravo de decisão obstativa de recurso especial nos próprios autos do
processo principal1. Considerando os benefícios trazidos pela Lei n° 12.322/2010 ao agravo, bem
como a ausência de incompatibilidade entre o procedimento trazido pela recente modificação
legislativa e a natureza dos feitos eleitorais, cuja apreciação demanda rápida resposta do Poder
Judiciário,
[1]
PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI N° 12.322/2010. ALTERAÇÃO DO ART. 544 DO CPC.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. CRIAÇÃO
DO NÚCLEO DE ANÁLISE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE.
(...)
[2]

o
§ 4 Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal

superior competente.

PAUTAS
PAUTA DE JULGAMENTO Nº 49/2020
Pauta de Julgamento nº 49/2020 - A Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará comunica
aos interessados que os processos abaixo discriminados foram incluídos na pauta da Sessão
Ordinária de Julgamento por videoconferência de 30 de junho de 2020, às 8h30min, em
cumprimento ao disposto no art. 271, § 2º, do Código Eleitoral e art. 3º da Resolução nº 5.626/TREPA
1. PETIÇÃO Nº 0600245-02.2019.6.14.0000 (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO)
RELATORA: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
ORIGEM: BELÉM/PA
ASSUNTO: Prestação de Contas - De Candidato - Cargo - Deputado Estadual
REQUERENTE: ALLAN HENRIQUE FERNANDES RENDEIRO
ADVOGADO: JOSE BRANDAO FACIOLA DE SOUZA - OAB PA011853
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB PA005586
ADVOGADO: CLAUDIO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB PA8059
ADVOGADA: FRANCISCA EDNA LEAL FRAGOSO - OAB PA7350
ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA - OAB PA013644
ADVOGADO: RENAN SENA SILVA - OAB PA18845
Nos termos do inciso III do art. 3º da Resolução nº 5.626 do TRE-PA, as sessões de julgamento
virtuais serão transmitidas por videoconferência no site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará:
http://www.tre-pa.jus.br/servicos-judiciais/sessao-plenaria-on-line

e

no

canal

do

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCL9fE4e6kldnK31RPlF9lAQ

PAUTA ADMINISTRATIVA Nº 48/2020
Pauta Administrativa nº 48/2020 - A Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará comunica
aos interessados que os processos abaixo discriminados foram incluídos na pauta da Sessão
Ordinária Administrativa por videoconferência de 30 de junho de 2020, às 8h30min, em
cumprimento ao disposto no art. 271, § 2º, do Código Eleitoral e art. 3º da Resolução nº 5.626/TREPA
1. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600036-96.2020.6.14.0000 (PROCESSO ELETRÔNICO)
RELATORA: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
ORIGEM: Ananindeua/PA
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ORIGEM: Ananindeua/PA
ASSUNTO: Remoção de Servidor - Matéria Administrativa
RECORRENTE: MANUEL CARLOS DE SOUSA FILHO
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
Nos termos do inciso III do art. 3º da Resolução nº 5.626 do TRE-PA, as sessões de julgamento
virtuais serão transmitidas por videoconferência no site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará:
http://www.tre-pa.jus.br/servicos-judiciais/sessao-plenaria-on-line

e

no

canal

do

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCL9fE4e6kldnK31RPlF9lAQ

PORTARIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.º 19.624/2020
PORTARIA Nº 19624/2020 TRE/PRE/DG/SGP/COPES
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 13 da Portaria TRE/PA nº 18799/2019, e à
vista do contido no Processo Administrativo Eletrônico nº 0010295-61.2020.6.14.8000, RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR a servidora CHIARA MARIA SOARES DE QUEIRÓS, Técnico Judiciário da
Área Administrativa do Quadro de Pessoal Permanente deste Tribunal, a atuar em regime de
teletrabalho, nos termos da Portaria TRE/PA nº 18799/2019, com efeitos a contar da data de
publicação da presente portaria até o dia 19.12.2020, de acordo com o plano individual de trabalho
aprovado.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 24 de junho de 2020.
RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO MONTERO VALDEZ, Secretário de Gestão de Pessoa

4ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO - CANCELAMENTOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
Edital ZE Nº 27 - TRE/JUIZE/04ª ZE
EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA EM PROCESSOS DE
DUPLICIDADES DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA, NOS TERMOS DA RES. TSE 23.596/2019.
O Exmo. Juiz Eleitoral, Dr. ANDRÉ LUIZ FILO-CREÃO GARCIA DA FONSECA,
Manda que se publique este edital, considerando procedimento de intimação, em duplicidade de
filiação partidária, pelo prazo de 15 (quinze) dias, contendo relação com o nome de todos os
eleitores cujas filiações foram canceladas ou regularizadas em processos de duplicidades de
filiação. Decorrida a dilação anterior, os partidos políticos e eleitores abaixo listados ficam
intimados da Sentença para, no prazo de 03 (três) dias, se desejarem, apresentar recursos da
decisão. E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente EDITAL, que será
publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Nome do Eleitor(a): NAZARE SOARES MAIA - Processo Filiação nº 0600027-25.2020.6.14.0004
PDT/CASTANHAL
SOLIDARIEDADE/CASTANHAL
Nome do Eleitor(a): TAYUYANAR DA SILVA CARDOSO - Processo Filiação nº 060002203.2020.6.14.0004
CIDADANIA/SANTA MARIA DO PARÁ
REPUBLICANOS/SANTA MARIA DO PARÁ
Nome do Eleitor(a): DANI CLEIA TEIXEIRA DA COSTA - Processo Filiação nº 0600023Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Nome do Eleitor(a): DANI CLEIA TEIXEIRA DA COSTA - Processo Filiação nº 060002385.2020.6.14.0004
DEM/CASTANHAL
PC DO B/CASTANHAL
Nome do Eleitor(a): JOSE ALEXANDRE PAULINO - Processo Filiação nº 060002118.2020.6.14.0004
PODE/SANTA MARIA DO PARÁ
REPUBLICANOS/SANTA MARIA DO PARÁ
Nome do Eleitor(a): ERIKA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA - Processo Filiação nº 060002810.2020.6.14.0004
PSC/CASTANHAL
PSDB/CASTANHAL
Nome do Eleitor(a): MICHELE APARECIDA DA CONCEIÇÃO DONZA - Processo Filiação nº
0600026-40.2020.6.14.0004
SOLIDARIEDADE/CASTANHAL
PSC/CASTANHAL
Município de Castanhal - Pará, aos 17 (dezessete) dias do mês de junho de 2020.
Em 17 de junho de 2020.
Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO HENRIQUE PACHECO, Chefe de Cartório,
em 18/06/2020, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600033-32.2020.6.14.0004
PROCESSO

: 0600033-32.2020.6.14.0004 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 004ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

REQUERENTE

: ERIKA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA

ADVOGADO

: YAGO LUAN CHARPINEL SOUZA (26502/PA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

JUSTIÇA ELEITORAL
004ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600033-32.2020.6.14.0004 / 004ª ZONA ELEITORAL DE
CASTANHAL PA
REQUERENTE: ERIKA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: YAGO LUAN CHARPINEL SOUZA - PA26502
SENTENÇA
R.H.
Vistos etc.
Trata-se de pedido de inclusão em lista especial de filiados formulado por ERIKA DO SOCORRO
BARBOSA DE SOUSA, vinculado (a) a esta 04ª Zona Eleitoral.
Afirma que se encontra devidamente filiada ao PDT - Partido Democrático Trabalhista, conforme
lista de filiação juntada à exordial e lista interna do partido no sistema FILIA, enviada à Justiça
Eleitoral no dia 15/04/2020.
Aduz que por má fé, acabou sendo filiada pelos partidos PSC e PSDB de Castanhal, registrando
que chegou a assinar uma ficha de filiação ao PSDB algumas semanas antes, porém, por divergir
da ideologia do partido, entendeu por bem se filiar ao PDT em 30/03/2020, tendo sua filiação sido
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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da ideologia do partido, entendeu por bem se filiar ao PDT em 30/03/2020, tendo sua filiação sido
lançada ao sistema Filia em 02/04/2020, sendo essa sua última filiação.
Refere que este juízo, ao apreciar a duplicidade de filiações partidárias (PSC e PSDB) ordenou o
cancelamento de ambas as filiações partidárias, ao mesmo tempo em que indeferiu o pedido de
filiação ao PDT.
Afirmou que PSC e PSDB agiram de má fé e que tais filiações são irregulares e fraudulentas,
sendo a inscrição junto ao PDT a única verdadeira, motivo pelo qual pugnou pela aplicação do que
preceitua o art. 19 § 2º, da Lei nº 9.096/95.
Com a inicial, vieram documentos.
A exordial foi protocolizada no sistema PJE no dia 17/06/2020, às 19:47h, tendo sido feita
conclusão a este juízo em 18/06/2020.
Ordenada a intimação do Ministério Público para manifestação, referido órgão apresentou parecer
conforme ID 1782754.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, observo que, conforme preceitua a Portaria TSE nº 357, de 02/06/2020, o último dia
para autorização pelo Cartório Eleitoral de Processamento de relação especial é 19/06/2020, ou
seja, hoje.
Desse modo, o momento em que a requerente ingressou com o presente pedido, dia 17/06/2020,
às 19:47h, inviabilizou que fosse possível ordenar a manifestação dos partidos que, segundo a
postulante, teriam agido de má fé em relação à sua pessoa.
Pois bem.
Sustenta a requerente ter sido filiada de maneira fraudulenta pelo PSC e PSDB, afirmando que, na
realidade, sua filiação escorreita seria pelo PDT.
Analisando os argumentos apresentados pela requerente, observo que não merecem acolhimento.
Isto porque, da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das próprias asserções da
requerente, esta não se desincumbiu de provar as supostas fraudes imputadas ao PSC e PSDB,
valendo ressaltar que inclusive no Processo nº 0600022-03.2020.6.14.0004, que tramitou nesta
Zona Eleitoral, restou demonstrado que se encontrava filiada em 04/04/2020 ao PSC e PSDB.
Desse modo, a demonstração de possível fraude ou má fé deveria ter sido demonstrada pela
requerente, o que não ocorreu, valendo ressaltar que inclusive a própria postulante confessa na
exordial ter assinado semanas antes ficha de filiação ao PSDB, fato que caminha na contramão da
alegada fraude.
Assim, não tendo a requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do alegado
direito, deve ser indeferida sua pretensão.
Diante do exposto, indefiro o pedido formulado, nos termos da fundamentação.
Ante a alegação da ocorrência de fraude, remetam-se cópias dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para ciência e providências que entenda pertinentes.
Intime-se as partes interessadas pelos meios eletrônicos.
Ciência ao MPE.
Registre-se, publique-se.
Arquive-se.
Em, 19 junho de 2020.
ANDRÉ LUIZ FILO-CREÃO G. DA FONSECA
Juiz Eleitoral

11ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600018-42.2020.6.14.0011
PROCESSO

: 0600018-42.2020.6.14.0011 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (IRITUIA - PA)

RELATOR

: 011ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PA

REQUERIDO

: JOSE MARIA DE LIMA SEGUNDO

REQUERENTE

: WALDEMAR DE CASTRO NUNES FILHO

ADVOGADO

: WESLEY DA SILVA TRAVASSOS (18827/PA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO

: AVANTE - PARA - PA - ESTADUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
11ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ E IRITUIA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de anulação de filiação do requerente no Partido AVANTE e regularização ao
PTC.
Alega o autor que esteve no comando do órgão partidário do AVANTE municipal em Irituia, quando
em março após haver um desalinhamento dos objetivos partidários em nível estadual e os
objetivos eleitorais do autor, este temendo ser prejudicado no processo eleitoral de 2020, decidiu
requerer formalmente em 09 de março do corrente ano a sua imediata e irrevogável desfiliação
partidária, bem como colocou a presidência do partido à disposição, sendo imediatamente
desfiliado pelo órgão municipal, conforme se verifica na documentação em anexo. Em 03 de abril
de 2020 o peticionante apresentou perante o cartório da 11º Zona Eleitoral, através de e-mail em
face da paralização dos atendimentos em decorrência da pandemia do COVID19, requerimento
solicitando sua desfiliação do partido AVANTE sendo respondido pelo chefe do cartório que o autor
não se encontrava filiado no partido AVANTE conforme documentação anexa. No mesmo dia, em
03 de abril de 2020, o autor procedeu sua filiação perante o Partido Trabalhista Cristão - PTC,
momento em que sua filiação foi regularmente lançada no sistema de filiação habilitando-o a
concorrer nas eleições de 2020 ao cargo de Prefeito.
Informa que ao fazer as consultas afim de organizar os preparativos para participar das eleições,
descobriu que havia sido afiliado, no dia 04 de abril de 2020, pelo Partido AVANTE, de forma
unilateral e contra a própria vontade, portanto, de modo irregular, filiação esta procedida pelo órgão
Estadual do Avante, inclusive contrariando o regimento do próprio partido, em especial o § 1° do
Art. 5°, que define que as filiações deverão ser realizadas junto ao órgão municipal do domicílio
eleitoral do requerente, por meio de formulário de filiação e termo de compromisso partidário, com
homologação da Comissão Executiva.
Que a afiliação ao AVANTE, de forma alguma corresponde à afiliação política desejada pelo
requerente, constitui óbice para a sua candidatura nas eleições deste ano, uma vez que por força
do parágrafo único, art. 22, da lei 9.096 de 1995, a filiação posterior é a que prevalecerá
Que se faz necessário o cancelamento da filiação junto ao AVANTE, uma vez que irregular e
indesejada, o que desde já se requer, bem como o restabelecido da filiação ao PTC.
Notificado o AVANTE estadual na pessoa do seu representante para apresentar a ficha de filiação
datada do dia 04/04/2020 e contestar a inicial, não houve manifestação.
O Ministério Público Eleitoral opinou favoravelmente a anulação da filiação do requerente perante o
AVANTE.
É o relatório. DECIDO.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

Belém, sexta-feira, 26 de junho de 2020

37

É o relatório. DECIDO.
Conforme prevê art. 11 e §2º da Res. TSE nº 23.596, de 20/08/2019 a lista de filiados foi
submetida pelo partido neste ano em abril:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
Prevê ainda em seu Art. 21 as hipóteses de cancelamento de filiação:
Art. 21. São hipóteses de cancelamento imediato da filiação (Lei nº 9.096/1995, art. 22, I a V):
(...)
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva zona
eleitoral.
§ 1º O cancelamento da filiação partidária será registrado no FILIA pela Justiça Eleitoral nas
hipóteses previstas nos incisos I, II e V do caput deste artigo.
§ 2º O partido político deverá inserir no FILIA o cancelamento da filiação partidária nas hipóteses
previstas nos incisos III e IV do caput deste artigo, com comunicação ao respectivo Juízo Eleitoral,
mantendo a documentação para comprovação do evento e da comunicação prévia ao filiado, se
necessário.
E ainda em relação a desfiliação prevê o Art. 24:
Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção
municipal ou zonal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito.
§ 1º A desfiliação comunicada pelo eleitor, consoante prevê o art. 21 da Lei nº 9.096/1995, deverá
ser registrada na relação correspondente no sistema de filiação partidária.
§ 2º Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação no cartório eleitoral, o vínculo tornase extinto para todos os efeitos.
§ 3º Não comunicada a desfiliação à Justiça Eleitoral, o registro de filiação ainda será considerado,
inclusive para fins de verificação da coexistência de filiações.
§ 4º Para cancelamento imediato da filiação anterior, o interessado deverá comunicar o ingresso
no novo partido ao juízo eleitoral de sua zona de inscrição.
Vê-se nos autos que o requerente prestou comunicação, conforme IDs 1317740, 1317742 e
1317739, acostadas aos autos. De forma que há de se considerar que houve comunicação ao
Partido AVANTE quando a intenção de desfiliação por parte do requerente.
E conforme IDs 1318017 e 1317741, o requerente filiou-se ao PTC no dia 03/04/2020, sendo está
a última filiação válida no cadastro do eleitor, uma vez que conforme consta na ID 1317742 a
filiação ao AVANTE datava de 09/03/2020.
Surpreende que em certidão acostada aos autos ID 1318020 o requerente encontra-se com nova
filiação ao AVANTE datada de 04/04/2020 e inserida no sistema no ultimo dia de processamento
(15/04/2020), mesmo após comunicação expressa de desfiliação ID 1317740.
Uma vez que não houve contestação por parte dos requeridos, entendo operado a revelia,
conforme Art. 344 do CPC, para assim considerar presumido verdadeiro o alegado pelo
requerente. Portanto, acatando ainda manifestação do Ministério Público Eleitoral para anular a
filiação junto ao AVANTE, JULGO PROCEDENTE o pedido para anular a filiação junto ao AVANTE
e restabelecimento da filiação junto ao PTC, tudo conforme Art. 21, V e §§ 1º e 2º da RES 23596
/TSE c/c Art 344 do CPC.
Ao cartório eleitoral para que proceda o necessário no Sistema FILIA procedendo a exclusão
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/TSE c/c Art 344 do CPC.
Ao cartório eleitoral para que proceda o necessário no Sistema FILIA procedendo a exclusão
/anulação da filiação do dia 04/04/2020 junto ao AVANTE e reversão da filiação do dia 03/04/2020
junto ao PTC, mantendo esta última regular.
Após, ciência ao MPE.
Trânsito em julgado arquive-se os autos com as formalidades de praxe.
P.R.I.C.
São Miguel do Guamá, 23 de junho de 2020.
Horácio de Miranda Lobato Neto
Juiz da 11ªZE de São Miguel do Guamá

12ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600028-83.2020.6.14.0012
PROCESSO

: 0600028-83.2020.6.14.0012 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (CAMETÁ - PA)

RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

REQUERENTE

: PARTIDO DA REPUBLICA

ADVOGADO

: DANIELY MOREIRA PIMENTEL (018764/PA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600028-83.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA ELEITORAL DE
CAMETÁ PA
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELY MOREIRA PIMENTEL - PA018764
SENTENÇA
Vistos etc,
Trata-se de requerimento para inclusão de filiado em lista especial, formulado pelo Partido Liberal,
Diretório Estadual no Pará, em favor de EMMANUEL JOSÉ MACHADO CUNHA , inscrito no
cadastro eleitoral sob o nº 0035 798 613 76.
Alega o requerente, que realizou a inclusão da filiação do filiado no prazo de 04/04/2020, data final
em que os pretensos candidatos às eleições 2020 deveriam estar com a filiação deferida pelo
partido ao qual pretendia concorrer. No entanto, o sistema do TSE não processou a filiação, e que
tentou resolver a questão por via administrativa, enviando e-mail para o TSE, não obtendo êxito.
Com a inicial juntou documentos, entre eles print do registro de filiação no sistema Filia (ID
1703207), a certidão circunstanciada do eleitor em questão (ID 1703209), lista interna com a
inclusão do nome do filiado (ID 1703216) e e-mail ao TSE (ID 1703221).
A Chefe de Cartório após contato com a Seção de Gerenciamento de Dados Partidários do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará, obteve informações que o partido somente registrou o
candidato no sistema no dia 07/05/2020, após o prazo de processamento das listas que teve seu
último dia 15/04/2020, conforme cronograma estabelecido na Portaria TSE nº 131/2020.
Ademais, a Chefia acrescenta que verificou-se que no dia 04/04/2020, partido tentou reverter uma
filiação anterior do filiado no PL mas não conseguiu, pois o sistema não permitiu, pois havia uma
filiação mais recente no PTC. O filiado somente pediu desfiliação formal do PTC no dia 19/05/2020;
O partido por meio de sua procuradora, emendou a inicial, contestando as informações da Chefe
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O partido por meio de sua procuradora, emendou a inicial, contestando as informações da Chefe
de Cartório, informando que no dia 07/05/2020 foi a data que fez o print da tela das informações
para anexar na inicial, que a lista interna é a comprovação da tempestividade da filiação e que com
relação à desfiliação do partido PTC foi feita em 25/03/2020, diferente do informado pela Chefe de
Cartório. Juntou, na oportunidade, Ficha de Filiação assinada pelo filiado (ID 1748555) e Pedido de
Desfiliação junto ao PTC (ID 1748556).
Em mais uma emenda à inicial, o requerente junta aos autos procuração tendo como outorgante o
filiado EMMANUEL JOSÉ MACHADO CUNHA (ID 1762224), Documento de Identificação (ID
1762225) e declaração do filiado (ID 1762226).
A Chefe de Cartório em resposta, ratifica todas as informações anteriores juntando comprovações
tais como: Arquivo do Registro Interno do Sistema Filia do filiado EMMANUEL JOSÉ MACHADO
CUNHA (ID 1775608), Comprovante da Comunicação ao Juízo Eleitoral protocolado no Sistema
Eletrônico de Informação - SEI em 19/05/2020 (ID 1775873) e print do histórico de tramitação
comprovando o protocolo na data de 19/05/2020 (ID 1775891).
Encaminhados os autos ao MP pugnou pelo indeferimento visto a ilegitimidade ativa do partido,
que posteriormente seja dada ciência da decisão para providências de eventual responsabilidade
de crime eleitoral, bem como a condenação de litigância de má-fé, com imposição de multa, tendo
em vista a intensão dolosa do partido.
É o relatório. Decido.
O caso é de extinção do feito sem mérito por ausência de legitimidade ativa por parte do
requerente. O partido político não é parte legítima para a pretensão deduzida na lide.
O requerente, como bem analisado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, procedeu de
modo temerário como bem relatado nos autos, tentando a todo custo comprovar com frágeis
elementos de provas suas alegações sem embasamento que o sustente.
À vista desse cenário, depreende-se que o requerente requer, mediante o fornecimento de falsas
informações, enganar este juízo e burlar o processo eleitoral.
O caso em tela é claramente de litigância de má-fé, conforme se extrai da leitura do artigo 80, do
CPC:
Art. 81. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
II - alterar a verdade dos fatos; [...]
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal
V- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
Assim, impõe-se a aplicação da multa na forma do art. 81, parágrafo 2o, CPC, ficando fixada em
05 salários mínimos.
Nesta linha, trago à colação elucidativo julgado sobre o tema em análise:
TRE-SP - MANDADO DE SEGURANÇA MS 31494 SP (TRE-SP), publicação 30/07/2012.
EMENTA
MANTIDA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA.
RECONHECIDA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 2. LITISPENDÊNCIA.
MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE OUTRO MANDAMUS AO QUAL FOI
NEGADO SEGUIMENTO. 3. NADA OBSTANTE ADVERTIDO, O AGRAVANTE CONTINUA
PROVOCANDO

INCIDENTES

MANIFESTAMENTE

INFUNDADOS.

CONFIGURADA

A

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANTE A AUSÊNCIA DE VALOR DA CAUSA DOS FEITOS ELEITORAIS,
ARBITRA-SE A PENALIDADE NO VALOR DE R$ 1.000,00. 4. NEGA-SE PROVIMENTO
REGIMENTAL, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Ainda:
TRE-TO - REM RECURSO ELEITORAL 607 TO (TER-TO) publicação 20/11/2008.
EMENTA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

Belém, sexta-feira, 26 de junho de 2020

40

TRE-TO - REM RECURSO ELEITORAL 607 TO (TER-TO) publicação 20/11/2008.
EMENTA
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUANTUM
DA MULTA. LIMITE DO ART. 18 CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO. Ocorrendo litigância de má-fé em representação eleitoral e, tendo em vista ausência de valor da
causa nos feitos eleitorais, a multa deve ser fixada, conforme art. 18, caput, do Código de
Processo Civil, dentro do limite de 1% por ele estabelecido, utilizando como parâmetro o quantum
da multa aplicada a representação. - Recurso improvido.
Ademais, infere-se que a legitimidade para requerer a inclusão em lista especial de filiados, que
seria eventualmente a providência a ser adotada neste caso, pertence ao prejudicado pelo
descuido ou suposto dolo do partido político, não sendo razoável supor que a agremiação
partidária responsável pelo imbróglio, seja parte legítima a figurar no polo ativo da ação.
Sobre o assunto em tela, transcrevo o art. 11, § 2º, da Resolução TSE 23.596/2019:
CAPÍTULO IV
DA ELABORAÇÃO, DA SUBMISSÃO E DO PROCESSAMENTO DAS RELAÇÕES DE FILIADOS
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral,
a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta
resolução. (grifo nosso)
Da mesma forma, para corroborar com o tema, o julgado a seguir:
Recurso Eleitoral n.O 27-92.2016.6.13.0280
Zona Eleitoral: 311ª, de Vespasiano-MG
Recorrente: Ernani Prates de Souza, Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB
Recorrida: Justiça Eleitoral
Relator: Juiz Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa
EMENTA
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. REQUERIMENTO.
AUTORIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE LISTA ESPECIAL. INDEFERIMENTO. TUTELA
ANTECIPADA DEFERIDA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL.
Preliminar de ilegitimidade ativa - de ofício. A legitimidade para requerer inclusão em lista especial
é somente do filiado. Extinção do processo sem resolução de mérito. (grifo nosso)
Isto posto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código
de Processo Civil, bem como considerando que os feitos eleitorais não estão sujeitos às custas
judiciais e não havendo parâmetro a ser adotado, por esta razão arbitro a multa por litigância de
má-fé no valor de 05 salários-mínimos, quantum suficiente para reprimenda, e proporcional ao
abuso do direito cometido pelo requerente, na forma do art. 80 e 81, parágrafo 2º CPC.
Publique-se. Registra-se. Intima-se. Cumpra-se.
Remeta-se copia dos autos ao MP para, querendo, tome as devidas providencias no âmbito
criminal se entender adequado.
Cumpridas as formalidades e realizadas as comunicações e anotações de estilo.
Márcio Campos Barroso Rebello
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Cumpridas as formalidades e realizadas as comunicações e anotações de estilo.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

15ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600035-66.2020.6.14.0015
PROCESSO

: 0600035-66.2020.6.14.0015 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (BREVES - PA)

RELATOR

: 015ª ZONA ELEITORAL DE BREVES PA

REQUERIDO

: PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO

Destinatário

: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

REQUERENTE

: ELIZANGELA ARAUJO CHAGAS

ADVOGADO

: EGON BRANDAO QUARESMA (019349/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
015ª ZONA ELEITORAL DE BREVES PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600035-66.2020.6.14.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE
BREVES PA
REQUERENTE: ELIZANGELA ARAUJO CHAGAS
Advogado do(a) REQUERENTE: EGON BRANDAO QUARESMA - PA019349
REQUERIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO
DESPACHO
Trata-se de ação de Filiação Partidária movida pela Sra. Elizangela Araujo Chagas com o objetivo
de regularizar sua filiação partidária junto ao Movimento Democrático Brasileiro e cancelamento da
sua filiação ao Partido Progressista, visto que sua filiação a esse último teria sido movida por erro
/ma-fé do partido. Desse modo:
1. Intime-se os Partidos envolvidos envolvidos para manifestarem-se no prazo de três dias,
2. Vistas ao Ministério Público Eleitoral para manifestação no prazo de cinco dias;
3. Após, conclusos.
ANDREW MICHEL FERNANDES FREIRE
Juiz Eleitoral

24ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600009-41.2020.6.14.0024
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO

: 0600009-41.2020.6.14.0024 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA)
: 024ª ZONA ELEITORAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA
: PARTIDO LIBERAL - PL - COMISSAO PROVISORIA DE CONCEICAO DO
ARAGUAIA
: MILCA CERQUEIRA DA SILVA SALES (24724/PA)

FISCAL DA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

JUSTIÇA ELEITORAL
024ª ZONA ELEITORAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600009-41.2020.6.14.0024 / 24ª ZONA
ELEITORAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - P L - COMISSÃO PROVISORIA DE CONCEIÇÃO DO
ARAGUAIA
Advogado do(a) REQUERENTE: MILCA CERQUEIRA DA SILVA SALES - PA 24724
EDITAL
De ordem do Excelentíssimo, Juiz Eleitoral da 24ª ZE, Dr. Marcos Paulo Sousa Capelo, em
cumprimento ao disposto no inciso II, alínea d do Artigo 48 da Resolução TSE Nº 23553/17,
TORNA PÚBLICO os órgãos partidários municipais e seus responsáveis, apresentarem o extrato
bancário referente as eleições gerais de 2018. Fica aberto o prazo de 03(três) dias, contados da
publicação do presente Edital, para que qualquer interessado possa impugnar, via petição
fundamentada e acompanhada de provas que demostrem a existência de movimentação de
recursos no período, a declaração apresentada.
diretório municipal : PL
CNPJ: 15.782.358/0001-90
RUA FREIO ANTONIO SALLAR, Nº 319
município: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
exercício eleições gerais de 2018
presidente atual: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS NETO

CPF: 288.967.502-53

tesoureiro atual: ZILDIMAR COSTA DA SILVA BREJO

35ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL ZE Nº 17 - TRE/JUIZE/35ª ZE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE
MOCAJUBA/PA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019 E DE ABERTURA DE PRAZO PARA EXAME
/IMPUGNAÇÃO/RELATO DE FATOS/INDICAÇÃO DE PROVAS/PEDIDO DE ABERTURA DE
INVESTIGAÇÃO, NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º do ART. 31 DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.604
/2019.
De ordem do Exmo Sr. Juiz Eleitoral da 35ª Zona, Dr. EDINALDO ANTUNES VIEIRA, em
cumprimento ao disposto no §§2º e 3º do art. 31 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO a PRESTAÇÃO DE CONTAS do Diretório Municipal do Partido Social Cristão (PSC) em
Mocajuba/PA, referente ao exercício 2019. FICA ABERTO o prazo de 05 (cinco) dias para que o
Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas
apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei n.º 9.096, de 1995, art. 35).
Os documentos encontram-se disponíveis para exame no site do TRE/PA, consulta pública PJe,
Processo número 0600027-29.2020.6.14.0035.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM.
Juiz Eleitoral expedir o presente edital que será afixado e publicado conforme determina a Lei.
Dado e passado nesta cidade de Baião aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil
e vinte. Eu, Tany Siqueira Reges, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e subscrevi eletronicamente,
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

40ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600028-96.2020.6.14.0040
PROCESSO
RELATOR

: 0600028-96.2020.6.14.0040 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(TUCURUÍ - PA)
: 040ª ZONA ELEITORAL DE TUCURUÍ PA

REQUERENTE : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: VERONICA ALVES DA SILVA (19532/PA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 40ª ZONA ELEITORAL DE TUCURUÍ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600028-96.2020.6.14.0040 / 040ª ZONA
ELEITORAL DE TUCURUÍ PA
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: VERÔNICA ALVES DA SILVA - PA19532
INTIMAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor, Dr. RAFAEL DA SILVA MAIA, Juiz da 40ª Zona Eleitoral, Estado do
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc.
Manda, pelo presente, extraído dos Autos de Prestação de Contas Eleitorais supra identificados,
que se INTIME o PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, através da sua
advogada, a Dra. VERÔNICA ALVES DA SILVA, inscrito na OAB/PA sob o nº PA19532, escritório
à Rua São Pedro, nº 49, bairro São José, neste município, para que, no prazo de 03 (três) dias, se
manifeste sobre as impropriedades/irregularidades relacionadas no relatório preliminar de
diligências juntado aos autos, ID 1898016, sob pena de preclusão, nos termos do art. 72, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017. Eu, José Wilson Fernandes de Sousa, Chefe de Cartório Eleitoral,
o digitei. CUMPRA-SE.
José Wilson Fernandes de Sousa
Chefe de Cartório da 40ª ZE/PA
De ordem Port. nº 11/40ª ZE/PA
INTIMAÇÃO
O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de documento no
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) n. 0600028-96.2020.6.14.0040, nesta data.
, 25 de junho de 2020.

42ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
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SENTENÇAS
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600026-23.2020.6.14.0042 / 042ª ZONA
ELEITORAL DE PARAGOMINAS PA INTERESSADO: TEODORICO AROUCHE
SENTENÇA
Vistos etc.
Versam os presentes autos sobre comunicação de extinção da pena/punibilidade imposta a
Teodorico Arouche, devidamente qualificado(a) nos autos, proveniente da Vara de Execução Penal
da Região Metropolitana de Belém/PA, ensejadora de Restabelecimento de Direitos Políticos.
O Cartório Eleitoral informou que (ID 1663157), consultando o cadastro do eleitor em epígrafe,
constatou-se não haver registro de SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS (Código ASE 337),
em razão de condenação criminal pelo delito capitulado no Artigo 121, caput, do Código Penal
Brasileiro, sendo desnecessária a anotação do código ASE 370 (Cessação do Impedimento:
suspensão), para restabelecimento dos direitos políticos.
Ainda, foi verificado que o delito praticado pelo(a) respectivo) eleitor(a) (Artigo 121, caput, do CPB)
se enquadra nas hipóteses de inelegibilidades previstas no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº
64/90, sendo necessária a anotação do código ASE 540 (inelegibilidade).
Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da extinção de
punibilidade, bem como pela incidência de inelegibilidade do interessado (ID 1856333).
DECIDO.
Ocorrida a extinção da punibilidade, proferida em 18/03/2020, no processo de execução nº
00131158820008140401, em relação a(o) sentenciado(a) Teodorico Arouche, eleitor(a) desta 42ª
ZE, portador(a) de inscrição nº 061339041309, referente à condenação criminal constante no
documento de ID 166493, considerando que restou plenamente comprovada a cessação do
respectivo impedimento, mediante apresentação de documento hábil, necessário se faz o
restabelecimento dos seus direitos políticos, conforme expressa determinação contida no art. 52 da
Res. TSE 21.538/03.
Ademais, considerando que o tipo penal (Artigo 121, caput, do CPB) se amolda à hipótese de
inelegibilidade prevista na alínea "e", do inc. I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90, com
redação alterada pela LC 135/2010, reconheço a incidência de inelegibilidade do eleitor pelo prazo
de 08 anos.
Posto isso, julgo procedente o restabelecimento de direitos políticos do eleitor Teodorico Arouche.
Desnecessário o registro de lançamento da respectiva informação no cadastro eleitoral, mediante o
comando de ASE 370 (Cessação de impedimento), com fulcro no art. 52, §3º da Res. TSE 21.538
/03, uma vez que não houve oportuna anotação de suspensão dos seus direitos.
Determino o lançamento do ASE 540 (Inelegibilidade) no cadastro do eleitor, cujo termo inicial será
a data do cumprimento da pena.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as determinações e efetuadas todas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.
Rogério Tibúrcio de Moraes Cavalcanti
Juiz da 42ª Zona Eleitoral

43ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600060-92.2020.6.14.0043
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: 0600060-92.2020.6.14.0043 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (ANANINDEUA - PA)

RELATOR

: 043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

45

REQUERENTE : PARTIDO DA REPUBLICA
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI
REQUERIDO

: DANIELY MOREIRA PIMENTEL (018764/PA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL DE
ANANINDEUA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600060-92.2020.6.14.0043
JUIZ(A) ELEITORAL: CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELY MOREIRA PIMENTEL - PA018764
REQUERIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SENTENÇA
R.h
Vistos.
Tratam os autos de pedido de reversão de cancelamento de filiação partidária no PL , antigo
Partido da República, em nome de CARLOS ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA, e cancelamento
da filiação junto ao PC do B de Ananindeua.
Após juntada de informação do cartório eleitoral o requerente interpôs pedido de desistência da
Ação, em 22 de junho de 2020 ( ID 1823070).
Ante o exposto:
I -Homologo o pedido de desistência da parte autora e julgo EXTINTO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos previstos no art. 485, VIII, Código de Processo Civil.
II - Intime-se o requerente, via DJE.
III - Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
IV- Após, ultimadas as providências e registros de praxe, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Ananindeua, 24 de junho de 2020
CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
Juiz(a) Eleitoral da 43ª ZE/PA

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600060-92.2020.6.14.0043
PROCESSO

: 0600060-92.2020.6.14.0043 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (ANANINDEUA - PA)

RELATOR

: 043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

FISCAL DA
LEI
REQUERIDO

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL DE
ANANINDEUA

REQUERENTE : PARTIDO DA REPUBLICA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

ADVOGADO

Belém, sexta-feira, 26 de junho de 2020

46

: DANIELY MOREIRA PIMENTEL (018764/PA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600060-92.2020.6.14.0043
JUIZ(A) ELEITORAL: CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELY MOREIRA PIMENTEL - PA018764
REQUERIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETORIO MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SENTENÇA
R.h
Vistos.
Tratam os autos de pedido de reversão de cancelamento de filiação partidária no PL , antigo
Partido da República, em nome de CARLOS ALEXANDRO BARBOSA DA SILVA, e cancelamento
da filiação junto ao PC do B de Ananindeua.
Após juntada de informação do cartório eleitoral o requerente interpôs pedido de desistência da
Ação, em 22 de junho de 2020 ( ID 1823070).
Ante o exposto:
I -Homologo o pedido de desistência da parte autora e julgo EXTINTO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos previstos no art. 485, VIII, Código de Processo Civil.
II - Intime-se o requerente, via DJE.
III - Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
IV- Após, ultimadas as providências e registros de praxe, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Ananindeua, 24 de junho de 2020
CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
Juiz(a) Eleitoral da 43ª ZE/PA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600029-72.2020.6.14.0043
PROCESSO
RELATOR

: 0600029-72.2020.6.14.0043 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (ANANINDEUA
- PA)
: 043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

REQUERENTE : PMDB - DIRETORIO MUNICIPAL DE ANANINDEUA
ADVOGADO
FISCAL DA
LEI

: OSMAR DA SILVA NEVES (28609/PA)
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600029-72.2020.6.14.0043
JUIZ(A) ELEITORAL: CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
REQUERENTE: PMDB - DIRETORIO MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Advogado do(a) REQUERENTE: OSMAR DA SILVA NEVES - PA28609
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Advogado do(a) REQUERENTE: OSMAR DA SILVA NEVES - PA28609
SENTENÇA
R.h
Vistos etc.
Trata-se o presente feito de pedido de Regularização de Contas Partidárias - Exercício anual de
2017, no qual o PMDB - DIRETÒRIO MUNICIPAL DE ANANINDEUA requer a total regularização
de suas contas.
A agremiação partidária requerente juntou aos autos documentação referente à movimentação de
recursos durante o exercício de 2017 (DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DE 2017).
O cartório eleitoral, em cumprimento à determinação deste Juízo, juntou ao mesmo caderno
informação ( ID 1520051) atestando a inexistência de movimentação de recursos oriundos de fonte
vedada, de origem não identificada, de fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de
campanha - (FEFC), bem como de qualquer irregularidade de natureza grave.
Consta parecer do Ministério Público Eleitoral, ID 1700873, que se manifestou pela regularização
da situação do PMDB de Ananindeua.
Após este breve relato, decido.
Inicialmente e antes de se analisar os pressupostos necessários para a regularização pleiteada,
convém ressaltar que houve concessão de medida cautelar concedida em sede de ADI 6032-DF (a
qual fora confirmada posteriormente pelo plenário do STF), haja vista que a Presidência deste
Tribunal Regional Eleitoral do Pará (Processo SEI nº 0008276-19.6.14.8000) decidiu que tal
julgamento do Supremo Tribunal Federal - STF não se aplicaria aos processos em que a sentença
de contas não prestadas tenha transitado em julgado antes da publicação da referida decisão
liminar do STF, ocorre que em 05 de maio de 2020, houve publicação de Resolução do TSE de n.º
23617/2020, que modificou este entendimento e introduziu nova regra a esta sistemática, in verbis:
"Art. 1º Os Tribunais Regionais Eleitorais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação desta
Resolução e independentemente de provocação do órgão partidário ou de pedido para a
regularização das contas, deverão proceder ao levantamento, no sistema SGIP, das suspensões
de registros e anotações de órgãos partidários estaduais e municipais, determinadas em
decorrência do julgamento de contas, tidas como não prestadas.
§ 1º O disposto no caput aplica-se tanto às prestações de contas anuais dos órgãos partidários
como às contas de campanha."
Desta forma , considerando a solicitação Regularização Extemporânea da Prestação de Contas
Anual, exercício de 2017, do PMDB, no município de Ananindeua-PA, uma vez que fora Julgado
Não Prestada as Contas, com trânsito em julgado, compulsando os autos verifico que não houve a
incidência de quaisquer das hipóteses previstas nos Arts. 12 e 13, da Resolução/TSE nº 23.604
/2019, quais sejam: Recebimento de Recursos de Fontes Vedadas e de Recursos Financeiros de
Origem Não Identificada, desta forma DETERMINO:
I - Nos termos do Art. 58 c/c Art. 59 da Resolução/TSE nº 23.604/2019, seja Declarada a
Regularização da situação de inadimplência para suspender e afastar as consequências previstas
no art. 47 da RES.TSE 23604/2019, dentre elas a proibição de recebimento de recursos oriundos
do Fundo Partidário, no que acolho in totum a manifestação do Ministério Público Eleitoral, ID
1700873 ( PARECER MPE) .
II - Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
III - Intime-se o requerente, por intermédio de seus advogados, via DJE.
Após, o trânsito em julgado, certificado nos autos, arquivem-se os autos com as baixas e registros
de praxe.
Publique. Registre. Cumpra.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Publique. Registre. Cumpra.
Ananindeua-PA, 24 de junho de 2020.
Carlos Márcio de Melo Queiroz
Juiz titular da 43ª Zona Eleitoral
Ananindeua - Pará

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600077-41.2020.6.14.0072
PROCESSO

: 0600077-41.2020.6.14.0072 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (ANANINDEUA - PA)

RELATOR

: 043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

REQUERENTE : CRISTIANE BRITO CANAVARRO
ADVOGADO

: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA (21764/PA)

REQUERIDO

: PARTIDO DA REPUBLICA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
REQUERENTE : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO

: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA (21764/PA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600077-41.2020.6.14.0072
JUIZ(A) ELEITORAL: CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
REQUERENTE: CRISTIANE BRITO CANAVARRO, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA - PA21764
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA - PA21764
REQUERIDO: PARTIDO DA REPUBLICA
SENTENÇA
R.h
Vistos.
Tratam os autos de pedido de reversão de cancelamento de filiação partidária no PSDB em nome
de CRISTIANE BRITO CANAVARRO, e cancelamento da filiação junto ao PL, antigo PR de
Ananindeua.
A requerente interpôs pedido de desistência da Ação, em 17 de junho de 2020 ( ID 1737326).
Ante o exposto:
I -Homologo o pedido de desistência da parte autora e julgo EXTINTO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos previstos no art. 485, VIII, Código de Processo Civil.
II - Intime-se o requerente, via DJE.
III - Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
IV- Após, ultimadas as providências e registros de praxe, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Ananindeua, 24 de junho de 2020
CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
Juiz Eleitoral da 43ª ZE/PA

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600077-41.2020.6.14.0072
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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REQUERENTE : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO

: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA (21764/PA)

REQUERENTE : CRISTIANE BRITO CANAVARRO
ADVOGADO

: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA (21764/PA)

REQUERIDO

: PARTIDO DA REPUBLICA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600077-41.2020.6.14.0072
JUIZ(A) ELEITORAL: CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
REQUERENTE: CRISTIANE BRITO CANAVARRO, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA - PA21764
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA - PA21764
REQUERIDO: PARTIDO DA REPUBLICA
SENTENÇA
R.h
Vistos.
Tratam os autos de pedido de reversão de cancelamento de filiação partidária no PSDB em nome
de CRISTIANE BRITO CANAVARRO, e cancelamento da filiação junto ao PL, antigo PR de
Ananindeua.
A requerente interpôs pedido de desistência da Ação, em 17 de junho de 2020 ( ID 1737326).
Ante o exposto:
I -Homologo o pedido de desistência da parte autora e julgo EXTINTO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos previstos no art. 485, VIII, Código de Processo Civil.
II - Intime-se o requerente, via DJE.
III - Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
IV- Após, ultimadas as providências e registros de praxe, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Ananindeua, 24 de junho de 2020
CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
Juiz Eleitoral da 43ª ZE/PA

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600059-10.2020.6.14.0043
PROCESSO

: 0600059-10.2020.6.14.0043 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (ANANINDEUA - PA)

RELATOR

: 043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
REQUERENTE : PARTIDO DA REPUBLICA
ADVOGADO

: DANIELY MOREIRA PIMENTEL (018764/PA)

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
43ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600059-10.2020.6.14.0043
JUIZ(A) ELEITORAL: CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
REQUERENTE: PL / antigo PARTIDO DA REPUBLICA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELY MOREIRA PIMENTEL - PA018764
SENTENÇA
R.h
Vistos, etc.
Relatório
Tratam-se os autos de processo de regularização de filiação partidária em nome de ISABEL IVANA
BATISTA SIROTHEAU, em razão de ter sido constatado, em consulta ao site do TSE, que ela não
se encontra filiada a nenhum partido político. Por sua vez, a requerente afirmou ter mantida a
filiação junto ao Partido Liberal (antigo Partido da República de Ananindeua).
Compulsando os autos, consta informação do chefe de cartório, ID 1729498, que relata a situação
da eleitora, em suma: "A REQUERENTE é eleitora inscrita na circunscrição desta 43ª ZONA
ELEITORAL DE ANANINDEUA PA; inscrição 000914851317. A REQUERENTE não consta na lista
OFICIAL de filiados do PARTIDO LIBERAL; A REQUERENTE consta na lista INTERNA de filiados
do PARTIDO LIBERAL, com data de filiação 30-09-2007, CANCELADA AUTOMATICAMENTE no
sistema FILIA aos 03-01-2010, por conta de pluralidade de filiação, pois constavam filiações
simultâneas nos partidos: DEM ( 25-09-2003) / PL ( 30-09-2007)/ PV ( 11-06-2005)/ PT ( 28-122006) ; A FILIAÇÃO MAIS RECENTE DA ELEITORA É A DO PARTIDO PL - 30-09-2007. O
PROCEDIMENTO NO SISTEMA FILIA PARA REGULARIZAÇÃO É A REVERSÃO DO
CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO, NÃO SENDO CASO DE LISTA ESPECIAL."
Instado a se manifestar, a Ilustre Representante do MPE pugna pelo deferimento do pedido de
Regularização de Filiação da requerente junto ao PL de Ananindeua, ( PARECER ID 1822160).
Este é um breve relato dos fatos, assim passo a expor os motivos e fundamentos da decisão.
FUNDAMENTOS
No caso em baila, entendo que é função da Justiça Eleitoral resguardar a participação do cidadão
ao pleito eleitoral e em caso de duplicidade de filiações, cancelamentos de filiação, dentre outras
situações, a legislação atual aponta para manutenção da filiação mais recente, por sua vez no
vertente processo existe ausência de filiação junto ao PL de Ananindeua, vez houve o
cancelamento automático de todas as filiações da requerente.
Consta, nos autos, a ficha de filiação da eleitora e relação do Partido PL que informa a presença
da filiada em lista Interna de referido partido. Assim é medida que se impõe o reconhecimento da
Filiação junto ao PL de Ananindeua, partido ao qual a interessada fez o seu último ato de filiação,
assim, atualmente, a legislação salvaguarda a última filiação existente e/ou mantém a filiação
expressamente escolhida pelo filiado, nos moldes de decisão recente do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará, in verbis:
"RECURSO

ELEITORAL.

FILIAÇÃO

PARTIDÁRIA.

COEXISTÊNCIA

DE

FILIAÇÕES

PARTIDÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA
DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
1. A Lei 9.096/95 sofreu alterações em 2013, notadamente em seu art. 22, parágrafo único, que
disciplina os casos de coexistência de filiações partidárias. A nova redação afasta a antiga regra
que determinava o cancelamento de ambas as filiações, caso não houvesse comunicação de nova
filiação, no prazo legal, à Justiça Eleitoral. De acordo com a nova redação, em caso de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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que determinava o cancelamento de ambas as filiações, caso não houvesse comunicação de nova
filiação, no prazo legal, à Justiça Eleitoral. De acordo com a nova redação, em caso de
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral
determinar o cancelamento das demais. A redação atual foi atenuada em beneficio da sociedade
na medida em que evita a exclusão de candidatos do processo eleitoral.
2. Quando houver dúvidas acerca da autenticidade do documento sobre o qual se fundamentou o
deferimento da filiação partidária no juízo de piso, a reforma da decisão "a quo" é medida que se
impõe, não havendo que se falar na coexistência de filiações partidárias a que alude o art. 22,
parágrafo único da Lei nº 9.096/95, mas de pretensão de restabelecimento de uma única filiação
partidária cancelada por força de ato ao qual se imputa irregularidade.
3. Recurso provido"
(80-14.2016.614.0063RE - Recurso Eleitoral n 8014 - quatipuru/PA ACÓRDÃO n 28290 de 13/09
/2016Relator(a) JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO) ( NEGRITOU-SE)
DISPOSITIVO
Assim sendo, com base nos fatos e fundamentos supra mencionados, determino:
I - A regularização da filiação do PL, 30-09-2007, em nome de ISABEL IVANA BATISTA
SIROTHEAU , subsequentemente determino que o cartório eleitoral proceda o reversão do
cancelamento automático da referida filiação no PL de Ananindeua, desta forma acolho em todos
os seus termos a manifestação do Ministério Público Eleitoral, ID 1822160 ( MANIFESTAÇÃO
MPE), no que determino ao cartório eleitoral que proceda o registro no Sistema Filia, na medida
em que o ato de filiação partidário é um ato cognitivo voluntário e deve refletir o interesse e a fiel
opção do eleitor, que no caso em baila não há qualquer dúvida a respeito da permanência da
filiação junto ao PL de Ananindeua.
II - Intime-se o requerente para ciência da decisão, via DJE.
III - Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se . Intime-se. Cumpra-se.
Ananindeua, 24 de junho de 2020
CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
Juiz Eleitoral da 43ª ZE/PA

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600079-11.2020.6.14.0072
PROCESSO

: 0600079-11.2020.6.14.0072 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (ANANINDEUA - PA)

RELATOR

: 043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

REQUERENTE : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO

: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA (21764/PA)

REQUERIDO

: COMISSAO PROVISORIA/ PA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
REQUERENTE : MIDIA FERREIRA BLUHM
ADVOGADO

: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA (21764/PA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
43ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600079-11.2020.6.14.0072
JUIZ(A) ELEITORAL: CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
REQUERENTE: MIDIA FERREIRA BLUHM, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA - PA21764
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA - PA21764
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA - PA21764
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA - PA21764
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA/ PA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
SENTENÇA
R.h
Vistos.
Tratam os autos de pedido de reversão de cancelamento de filiação partidária no PSDB em nome
de MIDIA FERREIRA BLUHM, e cancelamento da filiação junto ao PSD de Ananindeua
A requerente interpôs pedido de desistência da Ação, em 17 de junho de 2020 ( ID 1736668).
Ante o exposto:
I -Homologo o pedido de desistência da parte autora e julgo EXTINTO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos previstos no art. 485, VIII, Código de Processo Civil.
II - Intime-se o requerente, via DJE.
III - Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
IV- Após, ultimadas as providências e registros de praxe, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Ananindeua, 24 de junho de 2020
CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
Juiz Eleitoral da 43ª ZE/PA

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600079-11.2020.6.14.0072
PROCESSO

: 0600079-11.2020.6.14.0072 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (ANANINDEUA - PA)

RELATOR

: 043ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO

: COMISSAO PROVISORIA/ PA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD

REQUERENTE : MIDIA FERREIRA BLUHM
ADVOGADO

: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA (21764/PA)

REQUERENTE : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO

: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA (21764/PA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
43ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600079-11.2020.6.14.0072
JUIZ(A) ELEITORAL: CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
REQUERENTE: MIDIA FERREIRA BLUHM, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA - PA21764
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA - PA21764
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA/ PA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
SENTENÇA
R.h
Vistos.
Tratam os autos de pedido de reversão de cancelamento de filiação partidária no PSDB em nome
de MIDIA FERREIRA BLUHM, e cancelamento da filiação junto ao PSD de Ananindeua
A requerente interpôs pedido de desistência da Ação, em 17 de junho de 2020 ( ID 1736668).
Ante o exposto:
I -Homologo o pedido de desistência da parte autora e julgo EXTINTO O PROCESSO SEM
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Ante o exposto:
I -Homologo o pedido de desistência da parte autora e julgo EXTINTO O PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos previstos no art. 485, VIII, Código de Processo Civil.
II - Intime-se o requerente, via DJE.
III - Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
IV- Após, ultimadas as providências e registros de praxe, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Ananindeua, 24 de junho de 2020
CARLOS MARCIO DE MELO QUEIROZ
Juiz Eleitoral da 43ª ZE/PA

49ª ZONA ELEITORAL
AVISOS
DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600009-63.2020.6.14.0049
PROCESSO

: 0600009-63.2020.6.14.0049 DIREITOS POLÍTICOS (MÃE DO RIO - PA)

RELATOR

: 049ª ZONA ELEITORAL DE MÃE DO RIO PA

INTERESSADO : JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE MÃE DO RIO PA
INTERESSADO : JESSER PEREIRA DOS SANTOS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : #-VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS BELÉM/PA

JUSTIÇA ELEITORAL
049ª ZONA ELEITORAL DE MÃE DO RIO PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600009-63.2020.6.14.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE MÃE
DO RIO PA
INTERESSADO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE MÃE DO RIO PA
INTERESSADO: JESSER PEREIRA DOS SANTOS
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de comunicação de restabelecimento de direitos políticos do cidadão JESSER PEREIRA
DOS SANTOS, inscrição eleitoral nº 0571 1834 1350, cuja situação encontra-se REGULAR.
Segundo Certidão da Chefe do Cartório, não consta no Cadastro Nacional de Eleitores anotação
de suspensão dos Direitos Políticos do referido condenado e o crime pelo qual foi apenado (art.
168, parágrafo 1º do CPB), não enquadra-se no rol dos crimes citados no art. 1º, I, alínea "e" da LC
64/1990.
Manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pelo restabelecimento dos direitos políticos do eleitor,
sem aplicação da pena de inelegibilidade.
A documentação acostada é suficiente para atestar a plena extinção da punibilidade. Não há
necessidade de registrar a cessação da circunstância que causou a suspensão da inscrição do
ASE tampouco o lançamento do ASE 540 (inelegibilidade), motivo pelo qual determino o
arquivamento do feito, após as formalidades legais.
Mãe do Rio, 22 de junho de 2020.
HELENA DE OLIVEIRA MANFRÓI
Juíza Eleitoral da 49ª ZE de Mãe do Rio, Aurora do Pará e Ipixuna do Pará.
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58ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600025-87.2020.6.14.0058
PROCESSO

: 0600025-87.2020.6.14.0058 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (CURIONÓPOLIS - PA)

RELATOR

: 058ª ZONA ELEITORAL DE CURIONÓPOLIS PA

REQUERENTE : VALDEIR DE JESUS DA SILVA
ADVOGADO

: VITORIA FERNANDES DA SILVA (215282/SP)

REQUERIDO

: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ADVOGADO

: THALITA PEREIRA CARNEIRO DELGADO (15354/PA)

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

JUSTIÇA ELEITORAL
058ª ZONA ELEITORAL DE CURIONÓPOLIS PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600025-87.2020.6.14.0058 / 058ª ZONA ELEITORAL DE
CURIONÓPOLIS PA
REQUERENTE: VALDEIR DE JESUS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: VITORIA FERNANDES DA SILVA - SP215282
REQUERIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Advogado do(a) REQUERIDO: THALITA PEREIRA CARNEIRO DELGADO - PA15354
SENTENÇA
Visto.
Trata-se de petição solicitando a regularização de filiação partidária envolvendo o eleitor VALDEIR
DE JESUS DA SILVA, inscrição nº 0288 3098 1392.
Apresentados documentos anexos à inicial como procuração, ficha de filiação ao CIDADANIA
(datada em 29/01/2020), boleto referente à taxa de inscrição ao CIDADANIA, comprovante de
transação bancária (data de débito em 29/01/2020), comunicação dirigida ao Cartório Eleitoral da
58ª ZE que informa a desfiliação ao PTC de Curionópolis, certidão emitida pelo Cartório Eleitoral
atestando o cancelamento da filiação ao PTC de Curionópolis, certidão de filiação partidária
emitida pelo TSE, que demonstra não estar filiado o requerente a partido político, documentos de
identidade e título de eleitor, além de listagem extraída do sistema FILIA (interna), constando
relação de eleitores filiados ao CIDADANIA, elencando o nome do eleitor com data de filiação aos
18/02/2016, além de cópia de ata.
Informa o requerente que filiou-se ao CIDADANIA, em 28/01/2020, e que, posteriormente, ao emitir
certidão de filiação no sítio do TSE, constatou não estar filiado a partido político.
Em seguida, argumenta que sempre esteve filiado ao CIDADANIA, inclusive faz parte da
composição do órgão provisório, na condição de presidente.
Em 28/05/2020, em petição, ID 1341801, o CIDADANIA, por seu Diretório Estadual no Pará,
apresenta lista especial com o fito em efetuar correções em sua relação de filiados.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela existência de seguidas filiações, a agremiações
distintas, após o primeiro vínculo do requerente (aos partidos PL e ao PTC) de modo que houve o
rompimento do primeiro vínculo, no entanto pugna pela confirmação do segundo vínculo, conforme
data de filiação indicada em ficha de filiação (ID 1697121).
Eis os fatos.
Decido.
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Decido.
Ab initio, verifico, em consulta ao Sistema FILIA da Justiça Eleitoral, que o registro de filiação com
data de inclusão, em 18/02/2016, foi devidamente cancelado, em 16/10/2019, em virtude de
cancelamento automático, Portaria TSE nº686 de 09 de setembro de 2019, em virtude de nova
filiação partidária com data mais recente.
No que diz respeito a novel manifestação de vontade do requerente em adentrar as fileiras da
agremiação CIDADANIA de Curionópolis, conforme ficha de filiação e comprovante de pagamento
de inscrição, ambos, com a data de 29/01/2020, não houve a inclusão da filiação pelo CIDADANIA.
Pois bem, conforme autoriza o art. 11, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.596/2109, ultrapassado o
prazo marcado para a submissão das relações de filiados, os prejudicados por desídia ou má-fé
poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que
providencie a submissão de relação atualizada, com a inclusão de seu nome, a ser processada em
momento próprio.
Pela documentação acostada aos autos, vê-se que, de fato, o eleitor foi prejudicada por desídia do
CIDADANIA de Curionópolis, em razão deste não ter incluído, no momento oportuno, em sistema
próprio da Justiça Eleitoral, a filiação partidária do requerente. Por esta razão, o eleitor não
encontra-se filiado ao partido, não fazendo parte da relação oficial de filiados.
O parágrafo 2º do artigo 11º da Resolução do TSE nº 23.596/2009 assim dispõe:
Art. 11º Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput) .
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral,
a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta
resolução.
Nesse rumo, tendo em vista tais alegações e documentação constante nos autos, bem como a
petição juntada aos autos pelo Diretório Estadual no Pará do CIDADANIA, ID 1342506, que
apresenta relação especial incluindo o nome do requerente, DETERMINO:
1 - A intimação do Diretório Estadual no Pará do CIDADANIA, através de seu Presidente, para que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desobediência, promova a inclusão do registro
de filiação de VALDEIR DE JESUS DA SILVA, com data de filiação em 29/01/2020, por expressar
a data consignada na ficha de filiação carreada aos autos, mantendo o nome do requerente na lista
interna do partido no sistema FILIA, no referido prazo, a fim de que seja processada como Lista
Especial, segundo cronograma expedido pela Corregedoria Geral Eleitoral;
2 - O Cartório Eleitoral proceda à autorização de processamento, no sistema FILIA, e preencha os
parâmetros obrigatórios, com atenção aos prazos estabelecidos pelo TSE, em cronograma de
processamento de relações especiais (previsto para junho/2020).
Os partidos deverão ser intimados por meio de correio eletrônico (e-mail) cadastrado no SGIP, nos
termos do art. 3º da Res.TSE n.º 23.328/2010;
Transitada em julgado, cumpra-se as diligências necessárias e arquive-se.
Publique-se. Intime-se.
Curionópolis, 16 de junho de 2020.
THIAGO VINICIUS DE MELO QUEDAS
Juiz da 58ª Zona Eleitoral de Curionópolis/PA

SENTENÇAS
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SENTENÇAS
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600025-87.2020.6.14.0058 / 058ª ZONA
ELEITORAL DE CURIONÓPOLIS PA
REQUERENTE: VALDEIR DE JESUS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: VITORIA FERNANDES DA SILVA - SP215282
REQUERIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Advogado do(a) REQUERIDO: THALITA PEREIRA CARNEIRO DELGADO - PA15354
SENTENÇA
Visto.
Trata-se de petição solicitando a regularização de filiação partidária envolvendo o eleitor VALDEIR
DE JESUS DA SILVA, inscrição nº 0288 3098 1392.
Apresentados documentos anexos à inicial como procuração, ficha de filiação ao CIDADANIA
(datada em 29/01/2020), boleto referente à taxa de inscrição ao CIDADANIA, comprovante de
transação bancária (data de débito em 29/01/2020), comunicação dirigida ao Cartório Eleitoral da
58ª ZE que informa a desfiliação ao PTC de Curionópolis, certidão emitida pelo Cartório Eleitoral
atestando o cancelamento da filiação ao PTC de Curionópolis, certidão de filiação partidária
emitida pelo TSE, que demonstra não estar filiado o requerente a partido político, documentos de
identidade e título de eleitor, além de listagem extraída do sistema FILIA (interna), constando
relação de eleitores filiados ao CIDADANIA, elencando o nome do eleitor com data de filiação aos
18/02/2016, além de cópia de ata.
Informa o requerente que filiou-se ao CIDADANIA, em 28/01/2020, e que, posteriormente, ao emitir
certidão de filiação no sítio do TSE, constatou não estar filiado a partido político.
Em seguida, argumenta que sempre esteve filiado ao CIDADANIA, inclusive faz parte da
composição do órgão provisório, na condição de presidente.
Em 28/05/2020, em petição, ID 1341801, o CIDADANIA, por seu Diretório Estadual no Pará,
apresenta lista especial com o fito em efetuar correções em sua relação de filiados.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela existência de seguidas filiações, a agremiações
distintas, após o primeiro vínculo do requerente (aos partidos PL e ao PTC) de modo que houve o
rompimento do primeiro vínculo, no entanto pugna pela confirmação do segundo vínculo, conforme
data de filiação indicada em ficha de filiação (ID 1697121).
Eis os fatos.
Decido.
Ab initio, verifico, em consulta ao Sistema FILIA da Justiça Eleitoral, que o registro de filiação com
data de inclusão, em 18/02/2016, foi devidamente cancelado, em 16/10/2019, em virtude de
cancelamento automático, Portaria TSE nº686 de 09 de setembro de 2019, em virtude de nova
filiação partidária com data mais recente.
No que diz respeito a novel manifestação de vontade do requerente em adentrar as fileiras da
agremiação CIDADANIA de Curionópolis, conforme ficha de filiação e comprovante de pagamento
de inscrição, ambos, com a data de 29/01/2020, não houve a inclusão da filiação pelo CIDADANIA.
Pois bem, conforme autoriza o art. 11, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.596/2109, ultrapassado o
prazo marcado para a submissão das relações de filiados, os prejudicados por desídia ou má-fé
poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que
providencie a submissão de relação atualizada, com a inclusão de seu nome, a ser processada em
momento próprio.
Pela documentação acostada aos autos, vê-se que, de fato, o eleitor foi prejudicada por desídia do
CIDADANIA de Curionópolis, em razão deste não ter incluído, no momento oportuno, em sistema
próprio da Justiça Eleitoral, a filiação partidária do requerente. Por esta razão, o eleitor não
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próprio da Justiça Eleitoral, a filiação partidária do requerente. Por esta razão, o eleitor não
encontra-se filiado ao partido, não fazendo parte da relação oficial de filiados.
O parágrafo 2º do artigo 11º da Resolução do TSE nº 23.596/2009 assim dispõe:
Art. 11º Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput) .
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral,
a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta
resolução.
Nesse rumo, tendo em vista tais alegações e documentação constante nos autos, bem como a
petição juntada aos autos pelo Diretório Estadual no Pará do CIDADANIA, ID 1342506, que
apresenta relação especial incluindo o nome do requerente, DETERMINO:
1 - A intimação do Diretório Estadual no Pará do CIDADANIA, através de seu Presidente, para que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desobediência, promova a inclusão do registro
de filiação de VALDEIR DE JESUS DA SILVA, com data de filiação em 29/01/2020, por expressar
a data consignada na ficha de filiação carreada aos autos, mantendo o nome do requerente na lista
interna do partido no sistema FILIA, no referido prazo, a fim de que seja processada como Lista
Especial, segundo cronograma expedido pela Corregedoria Geral Eleitoral;
2 - O Cartório Eleitoral proceda à autorização de processamento, no sistema FILIA, e preencha os
parâmetros obrigatórios, com atenção aos prazos estabelecidos pelo TSE, em cronograma de
processamento de relações especiais (previsto para junho/2020).
Os partidos deverão ser intimados por meio de correio eletrônico (e-mail) cadastrado no SGIP, nos
termos do art. 3º da Res.TSE n.º 23.328/2010;
Transitada em julgado, cumpra-se as diligências necessárias e arquive-se.
Publique-se. Intime-se.
Curionópolis, 16 de junho de 2020.
THIAGO VINICIUS DE MELO QUEDAS
Juiz da 58ª Zona Eleitoral de Curionópolis/PA

61ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600046-54.2020.6.14.0061
PROCESSO
RELATOR

: 0600046-54.2020.6.14.0061 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (SAPUCAIA - PA)
: 061ª ZONA ELEITORAL DE XINGUARA PA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : KELE CRISTINA DOS SANTOS MARINHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
61ª ZONA ELEITORAL DE XINGUARA
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61ª ZONA ELEITORAL DE XINGUARA
0600046-54.2020.6.14.0061
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos de REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL por DUPLICIDADE
envolvendo a eleitora KELE CRISTINA DOS SANTOS MARINHO, inscrita no cadastro nacional de
eleitores sob o nº 0820 2079 1350 pertencente a esta 61ª ZE, município de Xinguara/PA, inscrição
mais recente, e também sob o nº 0613 7263 1031 relativa a 85ª ZE/GO.
Foram juntados aos autos os espelhos da consulta ao sistema ELO referentes às inscrições
supramencionadas (ID's 1324476 e 1324329).
O MPE em manifestação no evento 1787493 pugnou pela manutenção da inscrição mais antiga.
É o breve Relatório. Decido.
Com efeito, resta indene de dúvidas que o caso dos autos diz respeito a um eleitor inscrito no
cadastro nacional de eleitores em duplicidade.
Do conjunto probatório dos autos depreende-se que a eleitora achava-se inscrita no referido
cadastro desde 10/03/2016, sob o nº 0613 7263 1031 (85ª ZE/GO) e, em 05/05/2020, foi alistada
novamente nesta 61ª ZE/PA, desta feita sob o nº 0820 2079 1350. .
Diante do exposto, tem-se que é aplicável à espécie o artigo 37, inciso VI, da Resolução TSE nº
21.538/2003, o qual assegura a cada pessoa apenas uma inscrição eleitoral e determina o
cancelamento de outras inscrições que, comprovadamente, pertençam ao mesmo eleitor.
No presente caso, entendo que deva ser liberada a inscrição vinculada a esta 61ª ZE/PA, e
cancelado o registro pertencente a 85ª ZE/GO, pois a inscrição recém realizada possui os dados
mais atualizados da eleitora, cujo domicílio eleitoral passou a ser o município de Sapucaia, que
está sob a jurisdição desta ZE. Assim, revelaria-se um verdadeiro contrassenso a conservação da
inscrição mais antiga, tendo em vista que não representa a realidade dos fatos, tampouco a
vontade da eleitora.
Por fim, importante ressaltar que não houve má-fé por parte da sufragista e sim evidente falha do
serviço eleitoral.
ISTO POSTO, com base no artigo 37, inciso VI, da Resolução TSE nº 21.538/03, DETERMINO a
regularização da inscrição eleitoral nº 0820 2079 1350, referente à eleitora Kele Cristina dos
Santos Marinho.
Oficie-se ao Juízo da 85ª ZE/GO, remetendo-lhe cópia deste processo, para que providencie, se
assim entender, o cancelamento da inscrição 0613 7263 1031.
Ao Cartório Eleitoral para as devidas anotações e registros.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se mediante as cautelas de praxe.
Xinguara/PA, (datado e assinado digitalmente).
César Leandro Pinto Machado
Juiz Eleitoral da 61ª ZE/PA

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600045-69.2020.6.14.0061
PROCESSO
RELATOR

: 0600045-69.2020.6.14.0061 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (ÁGUA AZUL DO NORTE - PA)
: 061ª ZONA ELEITORAL DE XINGUARA PA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
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INTERESSADO : CASSIO GONÇALVES DE CARVALHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
61ª ZONA ELEITORAL DE XINGUARA
0600045-69.2020.6.14.0061
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos de REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL por DUPLICIDADE
envolvendo o eleitor CASSIO GONÇALVES DE CARVALHO, inscrito no cadastro nacional de
eleitores sob o nº 0820 2085 1309 pertencente a esta 61ª ZE, município de Xinguara/PA, inscrição
mais recente, e também sob o nº 0597 4425 1317 relativa a 77ª ZE/GO.
Foram juntados aos autos os espelhos da consulta ao sistema ELO referentes às inscrições
supramencionadas (ID's 1325066 e 1325068).
O MPE em manifestação no evento 1729830 pugnou pela manutenção da inscrição mais antiga.
É o breve Relatório. Decido.
Com efeito, resta indene de dúvidas que o caso dos autos diz respeito a um eleitor inscrito no
cadastro nacional de eleitores em duplicidade.
Do conjunto probatório dos autos depreende-se que o eleitor achava-se inscrito no referido
cadastro desde 09/05/2012, sob o nº 0597 4425 1317 (77ª ZE/GO) e, em 05/05/2020, foi alistado
novamente nesta 61ª ZE/PA, desta feita sob o nº 0820 2085 1309. .
Diante do exposto, tem-se que é aplicável à espécie o artigo 37, inciso VI, da Resolução TSE nº
21.538/2003, o qual assegura a cada pessoa apenas uma inscrição eleitoral e determina o
cancelamento de outras inscrições que, comprovadamente, pertençam ao mesmo eleitor.
No presente caso, entendo que deva ser liberada a inscrição vinculada a esta 61ª ZE/PA, e
cancelado o registro pertencente a 77ª ZE/GO, pois a inscrição recém realizada possui os dados
mais atualizados do eleitor, cujo domicílio eleitoral passou a ser o município de Água Azul do
Norte, que está sob a jurisdição desta ZE. Assim, revelaria-se um verdadeiro contrassenso a
conservação da inscrição mais antiga, tendo em vista que não representa a realidade dos fatos,
tampouco a vontade do eleitor.
Por fim, importante ressaltar que não houve má-fé por parte do sufragista e sim evidente falha do
serviço eleitoral.
ISTO POSTO, com base no artigo 37, inciso VI, da Resolução TSE nº 21.538/03, DETERMINO a
regularização da inscrição eleitoral nº 0820 2085 1309, referente ao eleitor Cassio Gonçalves de
Carvalho.
Oficie-se ao Juízo da 77ª ZE/GO, remetendo-lhe cópia deste processo, para que providencie, se
assim entender, o cancelamento da inscrição 0597 4425 1317.
Ao Cartório Eleitoral para as devidas anotações e registros.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se mediante as cautelas de praxe.
Xinguara/PA, (datado e assinado digitalmente).
César Leandro Pinto Machado
Juiz Eleitoral da 61ª ZE/PA

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600055-16.2020.6.14.0061

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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: 0600055-16.2020.6.14.0061 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (XINGUARA - PA)
: 061ª ZONA ELEITORAL DE XINGUARA PA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : GEOVANA BRITO GOMES

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
61ª ZONA ELEITORAL
0600055-16.2020.6.14.0061
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos de REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL por
DUPLICIDADE, envolvendo a eleitora GEOVANA BRITO GOMES, inscrita no cadastro nacional de
eleitores sob o nº 0820 2098 1317 e também sob o nº 0820 2158 1392, ambas as inscrições
pertencentes a esta jurisdição eleitoral.
Foram juntados aos autos os espelhos de consulta ao sistema ELO referentes às inscrições
supramencionadas (ID'S 1521588 e 1521589).
O MP, por seu turno, manifestou-se pelo cancelamento da inscrição nº 0820 2158 1392,
ressaltando que as inscrições envolvidas na duplicidade pertencem a mesma pessoa.
É o breve Relatório. Decido.
Com efeito, resta indene de dúvidas que o caso dos autos diz respeito a um eleitor inscrito no
cadastro nacional em duplicidade, mormente pela quantidade de dados idênticos que os dois
registros apresentam.
Conforme documentos acostados na inicial, é possível verificar que as inscrições foram efetuadas
em datas próximas, por meio dos sistemas de atendimento à distância (FAE e Título NET),
disponibilizados pelo E. TSE, para possibilitar o alistamento, revisão e transferência de eleitores,
em virtude da suspensão do expediente presencial provocado pela pandemia de COVID-19.
Ocorre que os mencionados sistemas, além de permitirem que o eleitor preenchesse e
encaminhasse mais de um formulário, nos últimos dias antes do fechamento do cadastro
apresentaram várias inconsistências, devido ao excesso de conexões pelos usuários, conforme
relatado na informação de ID 1521585.
Diante do exposto, tem-se que é aplicável à espécie o artigo 37, inciso VI, da Resolução TSE nº
21.538/2003, de 14/10/2003, o qual assegura a cada eleitor apenas uma inscrição eleitoral e
determina o cancelamento de outras inscrições que, comprovadamente, pertençam à mesma
pessoa, o que considero ser a situação posta em análise.
No que tange à resolução do problema, entendo que deve ser cancelada a inscrição não liberada,
tendo em vista que não se pode analisá-las pelo critério temporal, face a adjacência das datas de
requerimento.
Finalmente, pelo retro aduzido, importante ressaltar que não houve má-fé por parte do eleitor e sim
evidente falha dos sistemas eleitorais.
ISTO POSTO, com base nos artigos 37 e 40, todos da Resolução TSE nº 21.538/2003,
DETERMINO o cancelamento da inscrição eleitoral nº 0820 2158 1392, com a inclusão do ASE
450, motivo/forma 3, com o objetivo de se evitar futuros apontamentos de duplicidade.
Ao Cartório Eleitoral para as providências cabíveis.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Após, arquive-se mediante as cautelas de praxe.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Após, arquive-se mediante as cautelas de praxe.
Xinguara/PA, (datado e assinado digitalmente).
César Leandro Pinto Machado
Juiz Eleitoral da 61ª ZE/PA

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600054-31.2020.6.14.0061
PROCESSO
RELATOR

: 0600054-31.2020.6.14.0061 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (ÁGUA AZUL DO NORTE - PA)
: 061ª ZONA ELEITORAL DE XINGUARA PA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : CARLO PEREIRA DE MIRANDA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
61ª ZONA ELEITORAL
0600054-31.2020.6.14.0061
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos de REGULARIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL por DUPLICIDADE
envolvendo o eleitor CARLO PEREIRA DE MIRANDA, inscrito no cadastro nacional de eleitores
sob o nº 0820 2081 1376 pertencente a esta 61ª ZE, município de Água Azul do Norte/PA,
inscrição mais recente, e também sob o nº 0489 8789 1317 relativa a 74ª ZE/PA (com
requerimento de transferência para esta ZE) .
Foram juntados aos autos os espelhos da consulta ao sistema ELO referentes às inscrições
supramencionadas (ID's 1521564 e 1521566).
O MPE em manifestação no evento 1825408 pugnou pela manutenção da inscrição mais antiga.
É o breve Relatório. Decido.
Com efeito, resta indene de dúvidas que o caso dos autos diz respeito a um eleitor inscrito no
cadastro nacional de eleitores em duplicidade.
Do conjunto probatório dos autos depreende-se que o eleitor achava-se inscrito no referido
cadastro desde 28/04/2004, sob o nº 0489 8789 1317 (74ª ZE/PA) e, em 04/05/2020, solicitou
transferência para esta 61ª ZE, bem como realizou novo alistamento, desta feita sob o nº 0820
2081 1376. .
Conforme documentos acostados na inicial, é possível verificar que as operações RAE acima
referidas foram efetuadas na mesma data, por meio dos sistemas de atendimento à distância (FAE
e Título NET), disponibilizados pelo E. TSE para possibilitar o alistamento, revisão e transferência
de eleitores, em virtude da suspensão do expediente presencial provocado pela pandemia de
COVID-19.
Ocorre que os mencionados sistemas além de permitirem que o eleitor preenchesse e
encaminhasse mais de um formulário, nos últimos dias antes do fechamento do cadastro
apresentaram várias inconsistências, devido ao excesso de conexões pelos usuários, conforme
relatado na informação de ID 1521088.
Diante do exposto, tem-se que é aplicável à espécie o artigo 37, inciso VI, da Resolução TSE nº
21.538/2003, o qual assegura a cada pessoa apenas uma inscrição eleitoral e determina o
cancelamento de outras inscrições que, comprovadamente, pertençam ao mesmo eleitor.

No presente caso, entendo que deva ser liberada a inscrição mais antiga, pois esta, como dito
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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No presente caso, entendo que deva ser liberada a inscrição mais antiga, pois esta, como dito
alhures, já possui pedido de transferência para esta Zona Eleitoral, o que reflete a vontade do
eleitor, além de dar mais fidedignidade as suas informações, considerando a manutenção do seu
histórico por completo.
Por fim, importante ressaltar que não há indícios de má-fé por parte do sufragista e sim evidente
falha dos sistemas eleitorais.
ISTO POSTO, com base nos artigos 37 e 40 da Resolução TSE nº 21.538/03, DETERMINO a
regularização da inscrição eleitoral nº 0489 8789 1317, referente ao eleitor Carlo Pereira de
Miranda, e o cancelamento da inscrição nº 0820 2081 1376.
Ao Cartório Eleitoral para as devidas anotações e registros.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se mediante as cautelas de praxe.
Xinguara/PA, (datado e assinado digitalmente).
César Leandro Pinto Machado
Juiz Eleitoral da 61ª ZE/PA

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600065-60.2020.6.14.0061
PROCESSO

: 0600065-60.2020.6.14.0061 REPRESENTAÇÃO (XINGUARA - PA)

RELATOR

: 061ª ZONA ELEITORAL DE XINGUARA PA

REPRESENTANTE

: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA
- MUNICIPAL XINGUARA/PA

ADVOGADO

: GENAISSON CAVALCANTE FEITOSA (17765/PA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTADO : CLAUDECI PEREIRA DA SILVA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
61ª ZONA ELEITORAL DE XINGUARA
0600065-60.2020.6.14.0061
REPRESENTANTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL XINGUARA/PA
DESPACHO
Vistos etc.
Considerando que não há regulamentação, no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral, com
relação a comunicações processuais via aplicativo Whatsapp, intime-se o representante para, no
prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço físico do representado Claudeci Pereira da Silva.
Cumpra-se.
Xinguara-PA, (datado e assinado digitalmente).
César Leandro Pinto Machado
Juiz da 61ª ZE/PA

74ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL ZE Nº 34 - TRE/JUIZE/74ª ZE
De ordem do Exmo. Sr. Dr. PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA, Juiz Eleitoral da 74ª ZE/PA, na forma
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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De ordem do Exmo. Sr. Dr. PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA, Juiz Eleitoral da 74ª ZE/PA, na forma
da lei, torna público que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, Lote RAE nº
0028/2020, a relação dos pedidos de segunda via deferidos e indeferidos no período
compreendido entre os dias 06 de Maio/2020 a 06 de Maio/2020, para os efeitos a seguir
discriminados:
1. Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 05 (cinco) dias para o alistando interpor
recurso contra a decisão que indeferir os pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda
via (Resolução n.° 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);
2. Considera-se aberto, a partir desta data, o prazo de 10 (dez) dias para qualquer delegado de
partido interpor recurso contra a decisão que deferi os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.° 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);
3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAE serão arquivados e conservados,
em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.
Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que deverá ser afixado no local de
costume.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tucumã-PA, aos 25 dias do mês de Junho de dois mil
e vinte (2020), por mim criado.............................. (Fabrício da Silva Teixeira), Chefe de Cartório,
que o digitei.
CERTIFICO, que o presente edital foi publicado, nesta data, no quadro de avisos do Cartório
Eleitoral.
Tucumã/PA, ____/____/______.
Fabrício da Silva Teixeira
Chefe do Cartório

INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600008-03.2020.6.14.0074
PROCESSO

: 0600008-03.2020.6.14.0074 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (TUCUMÃ - PA)

RELATOR

: 074ª ZONA ELEITORAL DE TUCUMÃ PA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

REQUERENTE

: CHARLES RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO

: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR (57513/GO)

JUSTIÇA ELEITORAL
074ª ZONA ELEITORAL DE TUCUMÃ PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600008-03.2020.6.14.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE
TUCUMÃ PA
REQUERENTE: CHARLES RIBEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR - GO57513
SENTENÇA
Cuidam os autos de REQUERIMENTO DE REVERSÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA em favor
do Requerente CHARLES RIBEIRO DOS SANTOS, por não constar na lista de filiados do
PARTIDO PSC do município de Tucumã/PA E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE
FILIAÇÃO AO PP.

Aduz o requerente em suma que pretende ser candidato a vereador pelo Partido Social Cristão de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Aduz o requerente em suma que pretende ser candidato a vereador pelo Partido Social Cristão de
Tucumã, entretanto, que foi informado de que sua filiação a este partido havia sido cancelada e
que estaria regularmente filiado ao Partido Progressista.
Juntou documentos de identificação, lista de filiação cancelada do PSC do sistema FILIA, Certidão
TSE em que comprova estar regularmente filiado ao PP desde 02/01/2020, requerimento de
desfiliação ao PP, recebida pelo Presidente do Partido em 02/04/2020, Declaração de
Permanência no PSC com data de 28/04/2020, Ficha de Filiação ao PSC datada de 07/05/2019.
Certidão (ID 1393467), transcorreu o prazo sem que fosse apresentada resposta do Partido
Progressista.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido, nos
seguintes termos:
"Pois bem. Pelos documentos juntados pelo requerente, conclui-se que este se filiou ao PSC em 07
/05/2019, e posteriormente se filou ao PP em 02/01/2020 (conforme sistema FILIA), tendo em 02/04
/2020 requerido sua desfiliação a este último.
Ora, embora tenha havido negligência do PP em regularizar a desfiliação do requerente, tal
negligência também deve ser atribuída a este, por não ter comunicado tal fato à Justiça Eleitoral.
Todavia, com a nova filiação ao PP, a filiação do requerente junto PSC é automaticamente
cancelada e, mesmo que tenha requerido sua desfiliação posteriormente ao PP, isso não gera o
restabelecimento automático de sua filiação anterior.
Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral se manifesta PARCIALMENTE FAVORÁVEL ao
pleito, no sentido declarar a desfiliação partidária do requerente junto ao PP, com consequente
exclusão do cadastro indicado no Sistema de Filiação Partidária (FILIA).
Quanto ao restabelecimento de sua filiação junto ao PSC, este Parquet manifesta pelo
INDEFERIMENTO."
É o relatório.
Dando por suficientemente instruído o feito, passo a DECIDIR.
O requerente teve sua filiação partidária junto ao PSC cancelada em 16/04/2020, em virtude do
cancelamento automático, nos termos do art. 22, da RESOLUÇÃO Nº 23.596, DE 20 DE AGOSTO
DE 2019 (Lei 9.096-1995, Art. 22, parágrafo único).
O Requerente pleiteou a regularização de sua filiação partidária ao PSC, ora cancelada devido a
posterior filiação ao PP. Ocorre que o Requerente não apresentou à Justiça Eleitoral pedido de
desfiliação ao PP, deixando de cumprir o item disciplinado no art. 24, §3, da Resolução 23.596, de
20 de agosto de 2019 do TSE para o procedimento de desfiliação partidária.
"Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção
municipal ou zonal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito.
§ 3º Não comunicada a desfiliação à Justiça Eleitoral, o registro de filiação ainda será considerado,
inclusive para fins de verificação da coexistência de filiações."
No mesmo sentido dispõe a Lei dos Partidos Políticos n. 9.096/95:
"Lei dos Partidos Políticos.
Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção
municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se
extinto, para todos os efeitos."
Além disto, não se aplica ao caso a Súmula n. 20 do TSE transcrita abaixo, pois o Requerente não
apresentou nenhum documento comprobatório de nova filiação ao PSC.
"Súmula-TSE nº 20:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública."
Ressalte-se que quando o eleitor se filia a um segundo partido político, sem antes pedir ao juiz
eleitoral a sua desfiliação do partido anterior, a desfiliação ao atual partido não reativa a filiação
aos partidos anteriores em que o eleitor já fora filiado.
Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO de reversão de filiação ao PSC de Tucumã-PA, pois o
requerente não cumpriu o item disciplinado no art. 24, §3, da Resolução 23.596, de 20 de agosto
de 2019 do TSE.
DEFIRO o pedido de desfiliação junto ao Partido Progressista-PP de Tucumã-PA.
Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.
Após o trânsito e julgado, proceda as devidas anotações no sistema FILIA, e arquive-se os autos.
Tucumã/PA, 16 de junho de 2020.
Dr. PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 74ª zona

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600009-85.2020.6.14.0074
PROCESSO

: 0600009-85.2020.6.14.0074 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (TUCUMÃ - PA)

RELATOR

: 074ª ZONA ELEITORAL DE TUCUMÃ PA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

REQUERENTE

: JOAO CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO

: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR (57513/GO)

JUSTIÇA ELEITORAL
074ª ZONA ELEITORAL DE TUCUMÃ PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600009-85.2020.6.14.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE
TUCUMÃ PA
REQUERENTE: JOAO CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR - GO57513
SENTENÇA
Cuidam os autos de REQUERIMENTO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA em favor do Requerente JOÃO
CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA, por não constar na lista de filiados do PARTIDO PSC do
município de Tucumã/PA E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE FILIAÇÃO AO P
artido Patriota.
Aduz o requerente em suma que pretende ser candidato a vereador pelo Partido Social Cristão de
Tucumã, entretanto, que foi informado de que sua filiação a este partido havia sido cancelada e
que estaria regularmente filiado ao Partido Patriota.
Afirma que desde 2011, está filiado ao Partido PRP, e que nas últimas eleições concorreu ao cargo
de Vereador pelo no referido partido tendo obtido 54 votos.
Alega que nunca foi Filiado ao Partido Patriota de Tucumã-PA.
Afirma que o Atual presidente do Partido Patriota de Tucumã-PA, há muitos anos trás foi
presidente do Partido Social Cristão-PSC, e que nunca foi de sua vontade fazer parte do Partido
Patriota de Tucumã-PA, e que acredita que tenha sido vítima de crime, pois seus dados foram
usados indevidamente, e que existe claramente má-fé do presidente do Partido Patriota de
Tucumã-PA, no registro de candidatos ao pleito municipal de 2020.
Juntou documentos, Certidão do Tribunal Superior Eleitoral em que conta sua filiação regular ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Juntou documentos, Certidão do Tribunal Superior Eleitoral em que conta sua filiação regular ao
Patriota, com data de 06/10/2011, documentos de identificação, Ficha de Filiação ao PSC sem
data, sem assinatura do presidente do partido, Relação de Filiação interna ao PSC, com data de 29
/09/2007, Documento que comprova que concorreu às eleições 2016 pelo PRP, Declaração de
Permanência ao PSC, com data de 28/04/2020
Certidão (ID 1393467), transcorreu o prazo sem que fosse apresentada resposta do Patriota.
O MPE, requereu que fosse certificado e juntado o Histórico de Filiações Partidária do Requerente.
Foram certificados e juntado histórico de filiações do Requerente, pelo Cartório Eleitoral, ( ID
1683619 e ID 1710437)
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido, nos
seguintes termos:
"Ora, pelos documentos constantes dos autos, conclui-se que o requerente se filiou ao PSC, na
data de 29/09/2007, posteriormente ao PODEMOS, em 30/09/2009, PSB, em 09/04/2011 e por fim,
ao PRP, na data 06/10/2011. No entanto, em 28/03/2019, o partido PRP incorporou-se ao partido
PATRIOTA e todas as filiações daquele migraram para este, razão pela qual o requerido consta
como regularmente filiado ao PATRIOTA desde 06/10/2011.
Logo, a filiação ao PATRIOTA, pelo que se extrai dos autos, é a filiação mais recente.
Quanto à ficha de filiação ao PSC e a Declaração de Permanência no referido partido, juntadas
aos autos, além da primeira não estar datada e a segunda ser extemporânea, tratam-se de
documentos produzidos unilateralmente pelo Requerente, portanto, destituído de fé pública e não é
apto a comprovar filiação partidária no prazo legal, conforme dispõe a Súmula 20 do TSE[1].
Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo INDEFERIMENTO do pedido".
É o relatório.
Dando por suficientemente instruído o feito, passo a DECIDIR.
O requerente teve sua filiação partidária junto ao PSC cancelada em 29/05/2008, em virtude de
decisão judicial, conforme registro no sistema FILIA.
A alegação de que nunca foi Filiado ao Partido Patriota de Tucumã-PA, demonstra que o
requerente não se mantém atualizado sobre o partido ao qual foi filiado, tendo até concorrido a
cargo

de

Vereador,

conforme

certidão

ID

1683619,

O

PARTIDO

REPUBLICANO

PROGRESSISTA, incorporou-se ao PARTIDO PATRIOTA, tendo o pedido deferido pelo TSE em
28/03/2019, nos autos: Pet nº 0601953-14.2018.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Jorge Mussi.
Requerente: Patriota(PATRI) - Nacional (Advogado: Marcelo Augusto Melo Rosa de Sousa - OAB:
113180/SP). Requerente: Partido Republicano Progressista (PRP) - Nacional (Advogados:
Fernanda Cristina Caprio - OAB: 148931/SP e outro), devido a incorporação todas as filiações do
PRP migrou para o PATRIOTA.
O Requerente pleiteou a regularização de sua filiação partidária ao PSC, ora cancelada devido a
decisão Judicial. Ocorre que o Requerente não apresentou à Justiça Eleitoral pedido de desfiliação
ao PRP e nem do Partido Patriota, deixando de cumprir o item disciplinado no art. 24, §3, da
Resolução 23.596, de 20 de agosto de 2019 do TSE para o procedimento de desfiliação partidária.
"Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção
municipal ou zonal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito.
§ 3º Não comunicada a desfiliação à Justiça Eleitoral, o registro de filiação ainda será considerado,
inclusive para fins de verificação da coexistência de filiações."
No mesmo sentido dispõe a Lei dos Partidos Políticos n. 9.096/95:
"Lei dos Partidos Políticos.
Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção
municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

Belém, sexta-feira, 26 de junho de 2020

67

Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se
extinto, para todos os efeitos."
Além disto, se aplica ao caso a Súmula n. 20 do TSE transcrita abaixo, pois o Requerente não
apresentou nenhum documento comprobatório de nova filiação ao PSC.
"Súmula-TSE nº 20:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública."
Quanto à ficha de filiação ao PSC e a Declaração de Permanência no referido partido, juntadas
aos autos, além da primeira não estar datada e nem obter assinatura do presidente do partido, a
segunda é extemporânea, e tratam-se de documentos produzidos unilateralmente pelo
Requerente, portanto, destituído de fé pública e não é apto a comprovar filiação partidária no prazo
legal, conforme dispõe a Súmula 20 do TSE[1].
Ressalte-se que quando o eleitor se filia a um segundo partido político, sem antes pedir ao juiz
eleitoral a sua desfiliação do partido anterior, a desfiliação ao atual partido não reativa a filiação
aos partidos anteriores em que o eleitor já fora filiado.
Conforme o histórico de filiações anexo aos autos, fica claro que a última filiação partidária do
requerente e a do Partido Patriota.
Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO de filiação ao PSC de Tucumã-PA,
DEFIRO o pedido de desfiliação junto ao Partido Patriota de Tucumã-PA.
Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.
Após o trânsito e julgado, proceda as devidas anotações no sistema FILIA, e arquive-se os autos.
Tucumã/PA, 17 de junho de 2020.
Dr. PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 74ª zona
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JUSTIÇA ELEITORAL
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SENTENÇA

Cuidam os autos de REQUERIMENTO DE REVERSÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA em favor
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

Belém, sexta-feira, 26 de junho de 2020

68

Cuidam os autos de REQUERIMENTO DE REVERSÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA em favor
do Requerente JONAS CASTRO REIS, por não constar na lista de filiados do PARTIDO
DEMOCRATAS do município de Ourilândia do Norte/PA E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
REGISTRO DE FILIAÇÃO AO Partido Republicanos- PR, de Ourilândia do Norte/PA.
Aduz o requerente em suma que em meados de novembro de 2019 teria se filiado ao Partido
Republicanos. Posteriormente, teria se filiado ao Partido Democratas em 14/01/2020. No entanto,
foi informado de que sua filiação a este partido havia sido cancelada e que estaria regularmente
filiado ao Partido Republicanos.
Juntou documentos de identificação, Certidão do TSE em que comprova estar regularmente filiado
ao Republicanos com data de 04/04/2020, Ficha de Filiação ao DEM datada de 04/04/2020,
Relação de Filiação interna do DEM, com data de 04/01/2020.
Intimado, o presidente do Republicanos de Ourilândia do Norte, apresentou a ficha de filiação do
requerente, com data de 04/04/2020, conforme Certidão (ID 1209700).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido, nos
seguintes termos:
"Pois bem. Pelos documentos constantes dos autos, conclui-se que o requerente se filiou ao DEM,
na data de 14/01/2020, posteriormente ao MDB, na data de 01/04/2020 e, por fim, ao
Republicanos, na data 04/04/2020. Logo, a filiação ao Republicanos, pelo que se extrai dos autos,
é a filiação mais recente.
Ora, embora o requerente alegue não ter requerido sua filiação junto ao Republicanos em 04/04
/2020, este não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o referido documento
apresentado pelo partido. Ademais, como o próprio requerente afirma, não comunicou ao partido
ou à Justiça Eleitoral qualquer pedido de desfiliação.
Outrossim, embora fosse confirmada a filiação indevida do requerente junto ao Republicanos, certo
é que, ainda assim, a sua filiação mais recente seria junto ao MDB e não ao DEM.
Quanto à ficha de filiação ao DEM, datada de 04/04/2020 e juntada aos autos, trata-se de
documento produzido unilateralmente pelo Requerente, portanto, destituído de fé pública e não é
apto a comprovar filiação partidária no prazo legal, conforme dispõe a Súmula 20 do TSE[1].
Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo INDEFERIMENTO do pedido."
É o relatório.
Dando por suficientemente instruído o feito, passo a DECIDIR.
O requerente teve sua filiação partidária junto ao DEM cancelada em 16/04/2020, em virtude do
cancelamento automático, nos termos do art. 22, da RESOLUÇÃO Nº 23.596, DE 20 DE AGOSTO
DE 2019 (Lei 9.096-1995, Art. 22, parágrafo único).
o Requerente pleiteou a regularização de sua filiação partidária ao DEM, ora cancelada devido a
posterior filiação ao Partido Republicanos. Ocorre que o Requerente não apresentou à Justiça
Eleitoral pedido de desfiliação ao Partido Republicanos, deixando de cumprir o item disciplinado no
art. 24, §3, da Resolução 23.596, de 20 de agosto de 2019 do TSE para o procedimento de
desfiliação partidária.
"Art. 24. Para desligar-se do partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção
municipal ou zonal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito.
§ 3º Não comunicada a desfiliação à Justiça Eleitoral, o registro de filiação ainda será considerado,
inclusive para fins de verificação da coexistência de filiações."
No mesmo sentido dispõe a Lei dos Partidos Políticos n. 9.096/95:
"Lei dos Partidos Políticos.
Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção
municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se
extinto, para todos os efeitos."
Além disto, não se aplica ao caso a Súmula n. 20 do TSE transcrita abaixo, pois o Requerente não
apresentou nenhum documento comprobatório de nova filiação ao PSC.
"Súmula-TSE nº 20:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública."
Ressalte-se que quando o eleitor se filia a um segundo partido político, sem antes pedir ao juiz
eleitoral a sua desfiliação do partido anterior, a desfiliação ao atual partido não reativa a filiação
aos partidos anteriores em que o eleitor já fora filiado.
Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO de reversão de filiação ao Partido Democratas de Ourilândia do
Norte-PA, pois o requerente não cumpriu o item disciplinado no art. 24, §3, da Resolução 23.596,
de 20 de agosto de 2019 do TSE.
DEFIRO o pedido de desfiliação junto ao Partido Republicanos-PR de Ourilândia do Norte-PA.
Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.
Após o trânsito e julgado, proceda as devidas anotações no sistema FILIA, e arquive-se os autos.
Tucumã/PA, 16 de junho de 2020.
Dr. PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 74ª zona
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Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRADE SOARES DA SILVA - PA23738
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de Pedido de Reversão do Cancelamento de Filiação Partidária junto
ao Partido Liberal-PL da cidade de Ourilândia do Norte-PA.
Alega a requerente que era filiada ao partido DEMOCRATAS de Ourilândia do Norte, tendo
requerido e deferido judicialmente sua desfiliação no dia 02/04/2020. Em seguida, no dia 03/04
/2020 teria se filiado ao Partido Liberal - PL de Ourilândia do Norte. No entanto, em consulta ao
sistema, a requerente constatou que constava como filiada ao DEMOCRATAS na data de 04/04
/2020.
Afirma que a Presidente do Partido Democratas teria lançado no sistema FILIA a sua filiação ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Afirma que a Presidente do Partido Democratas teria lançado no sistema FILIA a sua filiação ao
aludido partido por equívoco.
Intimada, a presidente do DEM de Ourilândia do Norte, apresentou a ficha de filiação da
requerente, com data de 30/03/2016, conforme Certidão (ID 1392601).
Juntou cópias das fichas de filiação e dentre outras.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo DEFERIMENTO do pedido.
É o breve relado.
Decido.
Nos termos do art. 11 da Resolução do TSE nº 23.596/2019, os órgãos partidários em todas as
suas esferas devem encaminhar relação atualizada dos seus filiados à Justiça Eleitoral na segunda
semana dos meses de abril e outubro de cada ano. Esses prazos, regulamentados em provimento
editado pelo TSE, são preclusivos, e qualquer relação encaminhada após o termo final impede o
seu processamento naquela oportunidade, postergando-a para o período seguinte. Eis o teor da
norma regulamentadora:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações(Lei nº 9.096/95, art. 19, caput).
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral,
a intimação do partido para que cumpra no prazo que fixar, não superior a 10 (dez) dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência.
Há, nos autos, prova cabal da regular filiação da requerente, conforme atestam a ficha de filiação e
a relação interna de filiados.
PELO EXPOSTO, com fulcro no § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95 e no § 2º do art. 11 da
Resolução do TSE nº 23.596/2019, DEFIRO o pedido formulado no petitório e DETERMINO A
REVERSÃO DO CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO DO REQUERENTE JUNTO AO PARTIDO
LIBERAL - PL de Ourilândia do Norte, e o cancelamento de sua Filiação ao Partido Democratas de
Ourilândia do Norte-PA.
Ao Cartório Eleitoral para as devidas providência. Após o trânsito e julgado arquive-se.
P.R.I.C.
Tucumã/PA, 15 de junho de 2020.
Dr. PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 74ª zona
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074ª ZONA ELEITORAL DE TUCUMÃ PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600013-25.2020.6.14.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE
TUCUMÃ PA
REQUERENTE: CIENE PINTO DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: CAMILA RIBEIRO PEIXOTO - PA017347
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de Pedido de Reversão de Cancelamento de Filiação Partidária junto
ao Partido Socialista Brasileiro - PSB desta cidade de Tucumã-PA.
Alega a requerente que se filiou ao Partido Socialista Brasileiro - PSB, na data de 01/04/2020, e
que inclusive realizou consulta ao Sistema Filia dia 04/04/2020 em que constava como regular sua
filiação ao aludido partido. No entanto, em nova consulta ao sistema, dia 28/04/2020, o requerente
constava como filiado ao Partido Social Cristão na data de 04/04/2020.
Conforme Certidão (ID 1393210), transcorreu o prazo sem que fosse apresentada resposta pelo
partido PSC de Tucumã.
Juntaram cópias das fichas de filiação e dentre outras.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo DEFERIMENTO do pedido, e requereu a remessa
de cópia dos presentes autos à Delegacia de Polícia Civil local, para, nos termos do parágrafo
único do art.2º da Resolução do TSE n. 23.396/2013, a instauração de inquérito policial para
averiguar suposta prática de crime previsto do art. 349 e/ou art. 350 do Código Eleitoral.
É o breve relado.
Decido.
Nos termos do art. 11 da Resolução do TSE nº 23.596/2019, os órgãos partidários em todas as
suas esferas devem encaminhar relação atualizada dos seus filiados à Justiça Eleitoral na segunda
semana dos meses de abril e outubro de cada ano. Esses prazos, regulamentados em provimento
editado pelo TSE, são preclusivos, e qualquer relação encaminhada após o termo final impede o
seu processamento naquela oportunidade, postergando-a para o período seguinte. Eis o teor da
norma regulamentadora:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações(Lei nº 9.096/95, art. 19, caput).
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral,
a intimação do partido para que cumpra no prazo que fixar, não superior a 10 (dez) dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência.
Há, nos autos, prova cabal da regular filiação do requerente, conforme atestam a ficha de filiação e
a relação interna de filiados.
A requerente afirmou que nunca requereu sua filiação junto ao PSC de Tucumã, e o referido
Partido não apresentou resposta demonstrando ser inverídica essa afirmação, o que configura
indício de fraude por parte do aludido partido no que concerne ao nome do requerente constar em
sua lista de filiados.
PELO EXPOSTO, com fulcro no § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95 e no § 2º do art. 11 da
Resolução do TSE nº 23.596/2019, DEFIRO o pedido formulado no petitório e DETERMINO A
REVERSÃO DO CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO DA REQUERENTE JUNTO AO PARTIDO PSB
de Tucumã-PA, e o cancelamento de sua Filiação ao Partido PSC de Tucumã-PA.
Após o trânsito e julgado, remeta cópia dos presentes autos à Delegacia de Polícia Civil local,
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de Tucumã-PA, e o cancelamento de sua Filiação ao Partido PSC de Tucumã-PA.
Após o trânsito e julgado, remeta cópia dos presentes autos à Delegacia de Polícia Civil local,
para, nos termos do parágrafo único do art.2º da Resolução do TSE n. 23.396/2013, a instauração
de inquérito policial para averiguar suposta prática de crime previsto do art. 349 e/ou art. 350 do
Código Eleitoral.
Ao Cartório Eleitoral para as devidas providências.
P.R.I.C.
Tucumã-PA, 15 de junho de 2020
Dr. PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 74ª zona

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600012-40.2020.6.14.0074
PROCESSO

: 0600012-40.2020.6.14.0074 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (TUCUMÃ - PA)

RELATOR

: 074ª ZONA ELEITORAL DE TUCUMÃ PA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

REQUERENTE

: DAVID DE AZEVEDO

ADVOGADO

: CAMILA RIBEIRO PEIXOTO (017347/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
074ª ZONA ELEITORAL DE TUCUMÃ PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600012-40.2020.6.14.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE
TUCUMÃ PA
REQUERENTE: DAVID DE AZEVEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: CAMILA RIBEIRO PEIXOTO - PA017347
SENTENÇA
Tratam os presentes autos de Pedido de Reversão de Cancelamento de Filiação Partidária junto
ao Partido Socialista Brasileiro - PSB desta cidade de Tucumã-PA.
Alega o requerente que se filiou ao Partido Socialista Brasileiro - PSB, na data de 01/04/2020, e
que inclusive realizou consulta ao Sistema Filia dia 04/04/2020 em que constava como regular sua
filiação ao aludido partido. No entanto, em nova consulta ao sistema, dia 28/04/2020, o requerente
constava como filiado ao Partido Social Cristão na data de 04/04/2020.
Conforme Certidão (ID 1393368), transcorreu o prazo sem que fosse apresentada resposta pelo
partido PSC de Tucumã.
Juntaram cópias das fichas de filiação e dentre outras.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo DEFERIMENTO do pedido, e requereu a remessa
de cópia dos presentes autos à Delegacia de Polícia Civil local, para, nos termos do parágrafo
único do art.2º da Resolução do TSE n. 23.396/2013, a instauração de inquérito policial para
averiguar suposta prática de crime previsto do art. 349 e/ou art. 350 do Código Eleitoral.
É o breve relato.
Decido.
Nos termos do art. 11 da Resolução do TSE nº 23.596/2019, os órgãos partidários em todas as
suas esferas devem encaminhar relação atualizada dos seus filiados à Justiça Eleitoral na segunda
semana dos meses de abril e outubro de cada ano. Esses prazos, regulamentados em provimento
editado pelo TSE, são preclusivos, e qualquer relação encaminhada após o termo final impede o
seu processamento naquela oportunidade, postergando-a para o período seguinte. Eis o teor da
norma regulamentadora:

Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
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Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos
de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a
relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do
deferimento das respectivas filiações(Lei nº 9.096/95, art. 19, caput).
§ 1º Se a relação não for submetida nos prazos mencionados neste artigo, será considerada a
última relação apresentada pelo partido.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral,
a intimação do partido para que cumpra no prazo que fixar, não superior a 10 (dez) dias, o que
prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência.
Há, nos autos, prova cabal da regular filiação do requerente, conforme atestam a ficha de filiação e
a relação interna de filiados.
O requerente afirmou que nunca requereu sua filiação junto ao PSC de Tucumã, e o referido
Partido não apresentou resposta demonstrando ser inverídica essa afirmação, o que configura
indício de fraude por parte do aludido partido no que concerne ao nome do requerente constar em
sua lista de filiados.
PELO EXPOSTO, com fulcro no § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95 e no § 2º do art. 11 da
Resolução do TSE nº 23.596/2019, DEFIRO o pedido formulado no petitório e DETERMINO A
REVERSÃO DO CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO DO REQUERENTE JUNTO AO PARTIDO PSB
de Tucumã-PA, e o cancelamento de sua Filiação ao Partido PSC de Tucumã-PA.
Após o trânsito e julgado, remeta cópia dos presentes autos à Delegacia de Polícia Civil local,
para, nos termos do parágrafo único do art.2º da Resolução do TSE n. 23.396/2013, a instauração
de inquérito policial para averiguar suposta prática de crime previsto do art. 349 e/ou art. 350 do
Código Eleitoral.
Ao Cartório Eleitoral para as devidas providências.
P.R.I.C.
Tucumã-PA, 15 de junho de 2020
Dr. PEDRO ENRICO DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 74ª zona

75ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600075-62.2020.6.14.0075
PROCESSO
RELATOR

: 0600075-62.2020.6.14.0075 REPRESENTAÇÃO (CANAÃ DOS CARAJÁS PA)
: 075ª ZONA ELEITORAL DE PARAUAPEBAS PA

REPRESENTADO : PARTIDO MUNICIPAL TRABALHISTA - P D T DE CANAA DOS CARAJAS
REPRESENTADO : DIEGO ROBSON GOMES COSTA
REPRESENTADO : ELIAS DE SOUZA PINTO
REPRESENTADO : CLEVERSON LUIZ CARVALHO
REPRESENTADO : Elda dos Santos Araújo
REPRESENTANTE : PODEMOS - CANAA DOS CARAJAS - PA - MUNICIPAL
ADVOGADO

: HYLDER MENEZES DE ANDRADE (25999/PA)
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REPRESENTADO : MARILI TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA
FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

JUSTIÇA ELEITORAL
075ª ZONA ELEITORAL DE PARAUAPEBAS PA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600075-62.2020.6.14.0075 / 075ª ZONA ELEITORAL DE
PARAUAPEBAS PA
REPRESENTANTE: PODEMOS - CANAA DOS CARAJAS - PA - MUNICIPAL
Advogado do(a) REPRESENTANTE: HYLDER MENEZES DE ANDRADE - PA25999
REPRESENTADO: MARILI TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA, DIEGO ROBSON GOMES
COSTA, ELDA DOS SANTOS ARAÚJO, CLEVERSON LUIZ CARVALHO, ELIAS DE SOUZA
PINTO, PARTIDO MUNICIPAL TRABALHISTA - P D T DE CANAA DOS CARAJAS
SENTENÇA
Trata-se de "representação eleitoral por propaganda eleitoral antecipada negativa" ajuizada pela
agremiação política PODEMOS em desfavor MARILI TEREZINHA RODRIGUES, DIEGO ROBSON
GOMES DA COSTA, ELDA DOS SANTOS ARAÚJO, CLEVERSON LUIS CARVALHO, ELIAS DE
SOUZA PINTO e PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. Em síntese, alega a parte autora
que os réus vêm praticando, na rede mundial de computadores, atos de calunia, difamação e
injuria, eventos que se amoldariam a figura da propaganda eleitoral negativa. Aduz, ainda, que o
liame entre os réus seria perceber que todos seriam servidores públicos municipais ou, ainda, que
teriam manifestado apoio a pré-candidata Josemira Gadelha, supostamente escolhida pela atual
gestão municipal como pré-candidata ao cargo máximo do Poder Executivo local. Sustentou-se,
ainda, que os réus teriam criado perfis falsos para promover a desinformação. Diante desses fatos,
foi manejada a presente ação eleitoral.
A causa de pedir no caso concreto utiliza como fundamento o instituto da propaganda eleitoral
negativa, que é "(...) inerente à própria propaganda e à disputa política e pode se dar em três
modelos: comparativo, depreciativo ou, ainda, mentiroso. Trata-se de propaganda que visa
"destacar atributos ou fatos negativos do adversário", atingir o rival mediante ataques à sua honra
ou depreciar a sua imagem, apresentando ao eleitor fatos não verdadeiros."

1

Não se desconhece que tal perfil de propaganda, ajustada à modernidade, coloca-nos diante de
uma rivalidade de Direitos, já que, ao cabo, a satisfação ao pedido formulado não deixa de solicitar
ajustes constritivos à liberdade de expressão.
A tese apresentada seria a de que, se o artigo 36-A do Lei 9.504/97 coíbe o pedido expresso de
voto, a lógica desse comando, mutatis mutandis, autorizaria a extrair sua ratio, de tal forma a
expandir a vedação à prática do não-voto, em tese, funcionalizada pelos adversários políticos do
representante.
À partida, fixa-se que a regra deve ser a manutenção da liberdade de expressão - Representação
nº 120.133 -, cara conquista haurida na 1ª geração dos Direitos Fundamentais. O que não afasta a
possibilidade de controle corretivos pontuais.
Seja como for, se conformado dentro de um comportamento legítimo e prudente, não se olvide que
a redação dada ao inciso V, artigo 36-A da Lei 9.504/97, redação dada pela Lei 13.165/15, permite
a emanação do posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais.
Nesse sentido, vide também, o conteúdo do inciso V, artigo 2º da INST nº 060075165.2019.6.00.0000/DF.
Convém destacar, sobretudo pela atualidade e repercussão nas eleições que se avizinham, o
conteúdo do julgado recentemente publicado pelo STF, na ADI 4.451. Foi possível extrair de sua
ratio decidendi viés hermenêutico que, operacionalizado à luz das diretrizes da integridade,
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ratio decidendi viés hermenêutico que, operacionalizado à luz das diretrizes da integridade,
estabilidade e coerência do sistema jurisprudencial - artigo 926 do CPC -, não pode ser
desprezado como vetor de parametrização no caso em questão, senão vejamos:
"A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de
expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua
vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre
discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a
liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas
também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de
garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São inconstitucionais os dispositivos
legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento
crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou
forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos
cerceadores durante o período eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação
política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes.
O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões
supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas
pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa
garantia constitucional. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III
(na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos
4º e 5º do referido artigo.[ADI 4.451, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 21-6-2018, P, DJE de 6-32019.]" (destaquei).
Isso não quer dizer que exista imunização constitucional a afirmações sabidamente inverídicas(Ac.
de 7.8.2014 no R-Rp nº 38029, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, red. designado Min.
Gilmar Mendes.), ou que ultrapassem o legítimo expressar. Na hipótese de fake News, v.g., devem
ser afastadas pela Justiça Eleitoral quaisquer conteúdos informativos que possam ser classificados
como abusivos e se insiram como ferramenta dentro da disputa eleitoral. Mas a regra é que devam
ser protegidas "(...) opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas
também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como
as não compartilhadas pelas maiorias" (ADI 4.451). O que não se pode é ultrapassar o direito de
informar, de insurgir e de questionar, signos que se confundem com a própria evolução e
manutenção da democracia.
Não obstante, no caso concreto não restaram caracterizadas as situações hábeis a justificar a
provocação da jurisdição eleitoral. É que, exceto por conjectura, sem apoio de lastro probatório
mínimo, não foi possível fazer o alinhamento das condutas dos réus a uma atividade ensaiada e
artificialmente engendrada para introduzir espectros de desinformações (artigo 9º da INST nº
0600751-65.2019.6.00.0000/DF). Inexistindo indícios mínimos de uma empreitada concertada e
vocacionada à promoção desse fenômeno, compreende-se que cabe a jurisdição comum
processar e julgar outros aspectos de ilícitos, não coincidentes com aqueles tipificados no plano
normativo eleitoral.
Deve ser destacado que não cabe a jurisdição eleitoral receber e julgar toda sorte de temática
política veiculada na rede mundial de computadores. Reconhece-se que essa plataforma, ao se
firmar como nova arena de participação democrática, não só ampliou a participação dos atores
sociais até então privados do debate democrático, como também trouxe abusos. Mas esse novo
fenômeno, por si só, não pode significar necessariamente a ampliação da jurisdição eleitoral, cujo
controle da informação, até porque ferramenta de uma disputa entre aqueles que pretendem
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controle da informação, até porque ferramenta de uma disputa entre aqueles que pretendem
exercer a representação da sociedade em cargos e funções públicas constitucionais, se mostra
muito mais firme e atuante, cadência de controle incompatível se se tem em tela o cidadão (artigo
7º da referida INST nº 0600751-65.2019.6.00.0000/DF).
O que não afasta, por parte dos lesados, a provocação dos órgãos judiciais e policiais adequados,
sobretudo porque a causa de pedir, no caso concreto, se fundamenta na existência de condutas
tipificadas no Código Penal brasileiro. O que não se é pressupor que toda e qualquer temática de
natureza política que ocorra na rede mundial de computadores seja automaticamente atraída pela
jurisdição eleitoral.
Diante dessas considerações, com base no artigo 485 do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por falta do interesse de agir.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.
Sem custas, ex vi legis.
Sem condenação em honorários de sucumbência.
P.R.I.C.
Parauapebas, 24 de junho de 2020.
LAURO FONTES JUNIOR
JUIZ ELEITORAL - 75ª ZONA ELEITORAL
1 Cf. Abreu e Silva, Guilherme/Helpa, Caroline de Fátima, "O direito de atacar o adversário e o
controle da mentira na propaganda eleitoral negativa (Debate realizado entre Fernando Neisser,
Ricardo Penteado e Gabriela Rollemberg no V Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral), in R. bras.
dir. Eleit. - RBDE, Belo Horizonte, ano 9, n. 17, p. 49-61, jul./dez. 2017, p. 50.
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RELATOR
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: FELIPE TOMMY PADILHA ALMEIDA
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: SAMILA RAYANE LEAL DE CARVALHO (14438/MA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTADO

: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

REPRESENTANTE : PMDB-DIRETORIO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ADVOGADO
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JUSTIÇA ELEITORAL
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REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600030-58.2020.6.14.0075 / 075ª ZONA ELEITORAL DE
PARAUAPEBAS PA
REPRESENTANTE: PMDB-DIRETORIO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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REPRESENTADO: FELIPE TOMMY PADILHA ALMEIDA, PARTIDO SOCIAL LIBERAL PARAUAPEBAS-PA-MUNICIPAL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
SENTENÇA
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SENTENÇA
Trata-se de representação por propaganda eleitoral negativa em desfavor de FELIPE TOMMY
PADILHA ALMEIDA, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/COMISSÃO PROVISÓRIA DE
PARAUAPEBAS/PA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Em síntese, aduz o
representante que o primeiro representado, na condição de pré-candidato à vereador pelo PSL,
vem se utilizando da rede mundial de computadores para desconstruir a imagem do atual gestor
municipal, notadamente pela utilização de paródias (vide evento n. 701581 - p. 02). Diante do
exposto, foi manejada a presente ação, em que se requereu tutela de urgência inibitória.
Tutela de urgência indeferida, já que a hipótese não se amoldaria às figuras abusivas descritas na
Resolução 22.610/19, expedida pelo TSE.
Notificado, o réu apresentou sua defesa de forma tempestiva. Em síntese, foi alegada a
inexistência do elemento subjetivo doloso à desinformação. Ao contrário, as manifestações
emanadas teriam consubstanciado o direito constitucional da liberdade de expressão.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da ação. Com efeito, a publicação de
posicionamento pessoal, sobretudo na rede mundial de computadores, não se traduz,
invariavelmente, na figura do abuso informacional, tipificada pelo plexo normativo eleitoral.
É o relatório. Decido.
Inexistem questões preliminares a serem investigadas.
Passo a análise do mérito. Nesse particular, constato que a causa de pedir utiliza como
fundamento o instituto da propaganda eleitoral negativa, que é "(...) inerente à própria propaganda
e à disputa política e pode se dar em três modelos: comparativo, depreciativo ou, ainda, mentiroso.
Trata-se de propaganda que visa "destacar atributos ou fatos negativos do adversário", atingir o
rival mediante ataques à sua honra ou depreciar a sua imagem, apresentando ao eleitor fatos não
verdadeiros."

1

Não se desconhece que tal perfil de propaganda, ajustada à modernidade líquida, nas palavras de
Zygmunt Bauman, coloca-nos diante de uma rivalidade de Direitos, já que, ao cabo, a satisfação
ao pedido formulado não deixa de solicitar ajustes constritivos à liberdade de expressão.
A tese apresentada pelo representante seria a de que, se o artigo 36-A do Lei 9.504/97 coíbe o
pedido expresso de voto, ao se extrair a lógica dessa ratio, mutatis mutandis, ter-se-ia como
expandida a vedação à prática do não-voto.
À partida, fixa-se que devemos ter como regra a manutenção da liberdade de expressão Representação nº 120.133 -, cara conquista haurida na 1ª geração dos Direitos Fundamentais. O
que não afasta a possibilidade de controles pontuais, desde que sua ocorrência se faça de forma
calibrada e mínima (artigo 38 da Resolução 22.610/19 do TSE). Com efeito, o comportamento
legítimo e prudente, realizado nos debates necessários à cocriação do desenvolvimento da
democracia, deve ser preservado. Não é por outro motivo que pelo inciso V, artigo 36-A da Lei
9.504/97, redação conferida pela Lei 13.165/15, permite-se a emanação de posicionamentos
pessoais sobre questões políticas, inclusive as proferidas em redes sociais. Arena valorizada pela
Justiça Eleitoral como uma das novas plataformas onde a política naturalmente passa a ocorrer;
uma importante ferramenta para ampliar o debate e conceder voz aqueles que só encontravam
ouvidos moucos (artigo 19, da Declaração Universal dos Direitos do Homem - 1948).
Cônscio de que inexiste Direito Fundamental absoluto, convém destacar, sobretudo pela
atualidade e repercussão nas eleições que se avizinham, as diretrizes trazidas pelo julgado
recentemente publicado pelo STF, na ADI 4.451.

De sua ratio decidendi foi possível extrair a existência de viés hermenêutico que, operacionalizado
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De sua ratio decidendi foi possível extrair a existência de viés hermenêutico que, operacionalizado
à luz das diretrizes da integridade, estabilidade e coerência do sistema jurisprudencial - artigo 926
do CPC -, não pode ser desprezado como vetor de parametrização no caso em questão, senão
vejamos:
"A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de
expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua
vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre
discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a
liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas
também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de
garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São inconstitucionais os dispositivos
legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento
crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou
forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos
cerceadores durante o período eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação
política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes.
O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões
supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas
pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa
garantia constitucional. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III
(na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos
4º e 5º do referido artigo.[ADI 4.451, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 21-6-2018, P, DJE de 6-32019.]" (Destaquei).
Isso não quer dizer que exista uma zona constitucionalmente imunizada a afirmações sabidamente
inverídicas(Ac. de 7.8.2014 no R-Rp nº 38029, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, red.
designado Min. Gilmar Mendes.), ou que ultrapassem o legitimo expressar. Nesse sentido,
transcreve-se importante extrato do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes neste julgado:
"Não nos esqueçamos que essa é uma realidade: muitas reprodutoras de televisão e de rádio nos
Estados estão em mãos de famílias de políticos e, certamente, têm um direcionamento; e pode
ocorrer - nada exclui essa possibilidade - de que uma orientação editorial leve a fazer um noticiário
massivamente contrário a um dado candidato. Para a Justiça Eleitoral, aqui há o bom e relevante
direito de resposta. É fundamental que haja esse remédio. Mas é preciso ter muito cuidado,
portanto, com essa temática, claramente: nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo
é permitido. Porque, de fato, isso pode ser decisivo para comprometer o processo eleitoral, de
maneira definitiva, com a sofisticação hoje inclusive de mecanismos. (...) De modo que, a despeito
de, eventualmente, declarar-se a legitimidade ou a inconstitucionalidade dessas normas dos
incisos II e III, temos que reconhecer que, in concreto, poderá, sim, o Judiciário fazer as devidas
avaliações (...)" (Destaquei).
Ainda que a situação concreta diga respeito à propaganda eleitoral negativa, não podemos negar
que a ratio decidendi, exposta na ADI 4.451, afigura-se como norte hermenêutico à leitura do caso
concreto. Nisso, devem ser protegidas "(...) opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou
convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas,
humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias" (ADI 4.451).
No caso concreto o autor teria feito circular música de carnaval questionando determinadas
políticas. O direito de informar, de insurgir e de questionar, são signos que se confundem com o
conceito cambiante e evolutivo do conceito da democracia. Críticas ácidas e firmes, mas nem por
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conceito cambiante e evolutivo do conceito da democracia. Críticas ácidas e firmes, mas nem por
isso abusivas, não podem ser confundidas o fenômeno da desinformação. Ainda que mediadas por
estados mentais emocionais e passionais, tendentes a vulgarizar o debate, longe se está do ilícito
eleitoral contido na Resolução 22.610/19 do TSE. Pelo inciso V, artigo 3º da Resolução 22.610/19,
não se tem como ilícito "a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps)." Nesse aspecto,
a replicação de fatos que importem na afirmação ou imputação de má utilização de verbas públicas
por parte dos gestores, v.g., não pode ser considerado, por si só, um abuso do direito
informacional (RE 208.685)
Devemos reconhecer e aprender a conviver com esse novo perfil de tráfego informacional. Nem
tudo nesse contemporâneo e atual cenário da modernidade, por si só, deve ser inexoravelmente
associado a figuras como Fake News ou da Deep Fake News. Seria uma perigosa simplificação do
fenômeno.
Devemos também reconhecer e proteger, eis aí o hercúleo desafio de segregar esses fenômenos
que se estranham, a construção dessas novas arenas democráticas que se desenham. Privar ou
redimensionar essas novas expressões, sobretudo invocando sedutoras expressões de alto apelo
axiológico, a permitir leituras extremamente abertas e solipsistas, reclama demasiada cautela. Por
estarmos diante de uma fase diacrônica da democracia, eventuais correções informacionais não
podem ser vulgarizadas. Somente nos casos excepcionalíssimos, e desde que evidentes, é que
justificam uma interferência equalizadora por parte do Poder Judiciário, que tem a missão de
equilibrar as forças sociais.
Em síntese, não restou demonstrado o abuso do direito de informação no caso concreto.
Diante dessas considerações, com base no artigo no artigo 487 do CPC, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados.
Sem custas, ex vi legis.
Sem condenação em honorários de sucumbência.
P.R.I.C.
Parauapebas, 24 de junho de 2020.
LAURO FONTES JUNIOR
JUIZ ELEITORAL - 75ª ZONA ELEITORAL
1 Cf. Abreu e Silva, Guilherme/Helpa, Caroline de Fátima, "O direito de atacar o adversário e o
controle da mentira na propaganda eleitoral negativa (Debate realizado entre Fernando Neisser,
Ricardo Penteado e Gabriela Rollemberg no V Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral), in R. bras.
dir. Eleit. - RBDE, Belo Horizonte, ano 9, n. 17, p. 49-61, jul./dez. 2017, p. 50.
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JUSTIÇA ELEITORAL
075ª ZONA ELEITORAL DE PARAUAPEBAS PA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600023-66.2020.6.14.0075 / 075ª ZONA ELEITORAL DE
PARAUAPEBAS PA
REPRESENTANTE: PMDB-DIRETORIO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Advogados do(a) REPRESENTANTE: HUGO LEONARDO FERREIRA LIMA - PA29077, THIAGO
DA CRUZ LERMEN - PA29249, CLAUDIO GONCALVES MORAES - PA017743
REPRESENTADO: FELIPE TOMMY PADILHA ALMEIDA, PARTIDO SOCIAL LIBERAL PARAUAPEBAS-PA-MUNICIPAL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
SENTENÇA
Trata-se de representação por propaganda eleitoral negativa em desfavor de FELIPE TOMMY
PADILHA ALMEIDA, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/COMISSÃO PROVISÓRIA DE
PARAUAPEBAS/PA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Em síntese, aduz o
representante que o primeiro representado, na condição de pré-candidato à vereador pelo PSL,
vem se utilizando da rede mundial de computadores para desconstruir a imagem do atual gestor
municipal, notadamente pela utilização de paródias. Diante do exposto, foi manejada a presente
ação, em que se requereu tutela de urgência inibitória.
Tutela de urgência indeferida, já que a hipótese não se amoldaria às figuras abusivas descritas na
Resolução 22.610/19, expedida pelo TSE.
Notificado, o réu apresentou sua defesa tempestivamente. Em síntese, foi alegada a inexistência
do elemento subjetivo doloso à desinformação. Ao contrário, as manifestações emanadas teriam
consubstanciado o direito constitucional da liberdade de expressão.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da ação. Com efeito, a publicação de
posicionamento pessoal, sobretudo na rede mundial de computadores, não se traduz,
invariavelmente, na figura do abuso informacional, tipificada pelo plexo normativo eleitoral.
É o relatório. Decido.
Inexistem questões preliminares a serem investigadas.
Passo a análise do mérito. Nesse particular, constato que a causa de pedir utiliza como
fundamento o instituto da propaganda eleitoral negativa, que é "(...) inerente à própria propaganda
e à disputa política e pode se dar em três modelos: comparativo, depreciativo ou, ainda, mentiroso.
Trata-se de propaganda que visa "destacar atributos ou fatos negativos do adversário", atingir o
rival mediante ataques à sua honra ou depreciar a sua imagem, apresentando ao eleitor fatos não
verdadeiros."

1

Não se desconhece que tal perfil de propaganda, ajustada à modernidade líquida, nas palavras de
Zygmunt Bauman, coloca-nos diante de uma rivalidade de Direitos, já que, ao cabo, a satisfação
ao pedido formulado não deixa de solicitar ajustes constritivos à liberdade de expressão.
A tese apresentada pelo representante seria a de que, se o artigo 36-A do Lei 9.504/97 coíbe o
pedido expresso de voto, ao se extrair a lógica dessa ratio, mutatis mutandis, ter-se-ia como
expandida a vedação à prática do não-voto.
À partida, fixa-se que devemos ter como regra a manutenção da liberdade de expressão Representação nº 120.133 -, cara conquista haurida na 1ª geração dos Direitos Fundamentais. O
que não afasta a possibilidade de controles pontuais, desde que sua ocorrência se faça de forma
calibrada e mínima (artigo 38 da Resolução 22.610/19 do TSE). Com efeito, o comportamento
legítimo e prudente, realizado nos debates necessários à cocriação do desenvolvimento da
democracia, deve ser preservado. Não é por outro motivo que pelo inciso V, artigo 36-A da Lei
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democracia, deve ser preservado. Não é por outro motivo que pelo inciso V, artigo 36-A da Lei
9.504/97, redação conferida pela Lei 13.165/15, permite-se a emanação de posicionamentos
pessoais sobre questões políticas, inclusive as proferidas em redes sociais. Arena valorizada pela
Justiça Eleitoral como uma das novas plataformas onde a política naturalmente passa a ocorrer;
uma importante ferramenta para ampliar o debate e conceder voz aqueles que só encontravam
ouvidos moucos (artigo 19, da Declaração Universal dos Direitos do Homem - 1948).
Cônscio de que inexiste Direito Fundamental absoluto, convém destacar, sobretudo pela
atualidade e repercussão nas eleições que se avizinham, as diretrizes trazidas pelo julgado
recentemente publicado pelo STF, na ADI 4.451.
De sua ratio decidendi foi possível extrair a existência de viés hermenêutico que, operacionalizado
à luz das diretrizes da integridade, estabilidade e coerência do sistema jurisprudencial - artigo 926
do CPC -, não pode ser desprezado como vetor de parametrização no caso em questão, senão
vejamos:
"A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de
expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua
vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre
discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a
liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas
também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de
garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São inconstitucionais os dispositivos
legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento
crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou
forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos
cerceadores durante o período eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação
política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes.
O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões
supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas
pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa
garantia constitucional. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III
(na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos
4º e 5º do referido artigo.[ADI 4.451, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 21-6-2018, P, DJE de 6-32019.]" (Destaquei).
Isso não quer dizer que exista uma zona constitucionalmente imunizada a afirmações sabidamente
inverídicas(Ac. de 7.8.2014 no R-Rp nº 38029, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, red.
designado Min. Gilmar Mendes.), ou que ultrapassem o legitimo expressar. Nesse sentido,
transcreve-se importante extrato do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes neste julgado:
"Não nos esqueçamos que essa é uma realidade: muitas reprodutoras de televisão e de rádio nos
Estados estão em mãos de famílias de políticos e, certamente, têm um direcionamento; e pode
ocorrer - nada exclui essa possibilidade - de que uma orientação editorial leve a fazer um noticiário
massivamente contrário a um dado candidato. Para a Justiça Eleitoral, aqui há o bom e relevante
direito de resposta. É fundamental que haja esse remédio. Mas é preciso ter muito cuidado,
portanto, com essa temática, claramente: nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo
é permitido. Porque, de fato, isso pode ser decisivo para comprometer o processo eleitoral, de
maneira definitiva, com a sofisticação hoje inclusive de mecanismos. (...) De modo que, a despeito
de, eventualmente, declarar-se a legitimidade ou a inconstitucionalidade dessas normas dos
incisos II e III, temos que reconhecer que, in concreto, poderá, sim, o Judiciário fazer as devidas
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incisos II e III, temos que reconhecer que, in concreto, poderá, sim, o Judiciário fazer as devidas
avaliações (...)" (Destaquei).
Ainda que a situação concreta diga respeito à propaganda eleitoral negativa, não podemos negar
que a ratio decidendi, exposta na ADI 4.451, afigura-se como norte hermenêutico à leitura do caso
concreto. Nisso, devem ser protegidas "(...) opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou
convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas,
humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias" (ADI 4.451).
O caso concreto cinge-se a divulgação de paródia, com a finalidade desconstruir a narrativa do
secretário de obras do município. O direito de informar, de insurgir e de questionar, são signos que
se confundem com o conceito cambiante e evolutivo do conceito da democracia. Críticas ácidas e
firmes, mas nem por isso abusivas, não podem ser confundidas o fenômeno da desinformação.
Ainda que mediadas por estados mentais emocionais e passionais, tendentes a vulgarizar o
debate, longe se está do ilícito eleitoral contido na Resolução 22.610/19 do TSE. Pelo inciso V,
artigo 3º da Resolução 22.610/19, não se tem como ilícito "a divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e
aplicativos (apps)." Nesse aspecto, a replicação de fatos que importem na afirmação ou imputação
de má utilização de verbas públicas por parte dos gestores, v.g., não pode ser considerado, por si
só, um abuso do direito informacional (RE 208.685)
Devemos reconhecer e aprender a conviver com esse novo perfil de tráfego informacional. Nem
tudo nesse contemporâneo e atual cenário da modernidade, por si só, deve ser inexoravelmente
associado a figuras como Fake News ou da Deep Fake News. Seria uma perigosa simplificação do
fenômeno.
Devemos também reconhecer e proteger, eis aí o hercúleo desafio de segregar esses fenômenos
que se estranham, a construção dessas novas arenas democráticas que se desenham. Privar ou
redimensionar essas novas expressões, sobretudo invocando sedutoras expressões de alto apelo
axiológico, a permitir leituras extremamente abertas e solipsistas, reclama demasiada cautela. Por
estarmos diante de uma fase diacrônica da democracia, eventuais correções informacionais não
podem ser vulgarizadas. Somente nos casos excepcionalíssimos, e desde que evidentes, é que
justificam uma interferência equalizadora por parte do Poder Judiciário, que tem a missão de
equilibrar as forças sociais.
Em síntese, não restou demonstrado o abuso do direito de informação no caso concreto.
Diante dessas considerações, com base no artigo no artigo 487 do CPC, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados.
Sem custas, ex vi legis.
Sem condenação em honorários de sucumbência.
P.R.I.C.
Parauapebas, 24 de junho de 2020.
LAURO FONTES JUNIOR
JUIZ ELEITORAL - 75ª ZONA ELEITORAL
1 Cf. Abreu e Silva, Guilherme/Helpa, Caroline de Fátima, "O direito de atacar o adversário e o
controle da mentira na propaganda eleitoral negativa (Debate realizado entre Fernando Neisser,
Ricardo Penteado e Gabriela Rollemberg no V Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral), in R. bras.
dir. Eleit. - RBDE, Belo Horizonte, ano 9, n. 17, p. 49-61, jul./dez. 2017, p. 50.

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600022-81.2020.6.14.0075
PROCESSO

: 0600022-81.2020.6.14.0075 REPRESENTAÇÃO (PARAUAPEBAS - PA)

RELATOR

: 075ª ZONA ELEITORAL DE PARAUAPEBAS PA

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

Belém, sexta-feira, 26 de junho de 2020

REPRESENTADO

: FELIPE TOMMY PADILHA ALMEIDA

ADVOGADO

: SAMILA RAYANE LEAL DE CARVALHO (14438/MA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTADO

: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

83
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: HUGO LEONARDO FERREIRA LIMA (29077/PA)

REPRESENTADO

: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PARAUAPEBAS-PA-MUNICIPAL

JUSTIÇA ELEITORAL
075ª ZONA ELEITORAL DE PARAUAPEBAS PA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600022-81.2020.6.14.0075 / 075ª ZONA ELEITORAL DE
PARAUAPEBAS PA
REPRESENTANTE: PMDB-DIRETORIO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Advogados do(a) REPRESENTANTE: HUGO LEONARDO FERREIRA LIMA - PA29077, THIAGO
DA CRUZ LERMEN - PA29249, CLAUDIO GONCALVES MORAES - PA017743
REPRESENTADO: FELIPE TOMMY PADILHA ALMEIDA, PARTIDO SOCIAL LIBERAL PARAUAPEBAS-PA-MUNICIPAL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
SENTENÇA
Trata-se de representação por propaganda eleitoral negativa em desfavor de FELIPE TOMMY
PADILHA ALMEIDA, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/COMISSÃO PROVISÓRIA DE
PARAUAPEBAS/PA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Em síntese, aduz o
representante que o primeiro representado, na condição de pré-candidato à vereador pelo PSL,
vem se utilizando da rede mundial de computadores para desconstruir a imagem do atual gestor
municipal, notadamente pela utilização de paródias. Diante do exposto, foi manejada a presente
ação, em que se requereu tutela de urgência inibitória.
Tutela de urgência indeferida, já que a hipótese não se amoldaria às figuras abusivas descritas na
Resolução 22.610/19, expedida pelo TSE.
Notificado, o réu apresentou sua defesa de forma tempestiva. Em síntese, foi alegada a
inexistência do elemento subjetivo doloso à desinformação. Ao contrário, as manifestações
emanadas teriam consubstanciado o direito constitucional da liberdade de expressão.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da ação. Com efeito, a publicação de
posicionamento pessoal, sobretudo na rede mundial de computadores, não se traduz,
invariavelmente, na figura do abuso informacional, tipificada pelo plexo normativo eleitoral.
É o relatório. Decido.
Inexistem questões preliminares a serem investigadas.
Passo a análise do mérito. Nesse particular, constato que a causa de pedir utiliza como
fundamento o instituto da propaganda eleitoral negativa, que é "(...) inerente à própria propaganda
e à disputa política e pode se dar em três modelos: comparativo, depreciativo ou, ainda, mentiroso.
Trata-se de propaganda que visa "destacar atributos ou fatos negativos do adversário", atingir o
rival mediante ataques à sua honra ou depreciar a sua imagem, apresentando ao eleitor fatos não
verdadeiros."

1

Não se desconhece que tal perfil de propaganda, ajustada à modernidade líquida, nas palavras de
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Não se desconhece que tal perfil de propaganda, ajustada à modernidade líquida, nas palavras de
Zygmunt Bauman, coloca-nos diante de uma rivalidade de Direitos, já que, ao cabo, a satisfação
ao pedido formulado não deixa de solicitar ajustes constritivos à liberdade de expressão.
A tese apresentada pelo representante seria a de que, se o artigo 36-A do Lei 9.504/97 coíbe o
pedido expresso de voto, ao se extrair a lógica dessa ratio, mutatis mutandis, ter-se-ia como
expandida a vedação à prática do não-voto.
À partida, fixa-se que devemos ter como regra a manutenção da liberdade de expressão Representação nº 120.133 -, cara conquista haurida na 1ª geração dos Direitos Fundamentais. O
que não afasta a possibilidade de controles pontuais, desde que sua ocorrência se faça de forma
calibrada e mínima (artigo 38 da Resolução 22.610/19 do TSE). Com efeito, o comportamento
legítimo e prudente, realizado nos debates necessários à cocriação do desenvolvimento da
democracia, deve ser preservado. Não é por outro motivo que pelo inciso V, artigo 36-A da Lei
9.504/97, redação conferida pela Lei 13.165/15, permite-se a emanação de posicionamentos
pessoais sobre questões políticas, inclusive as proferidas em redes sociais. Arena valorizada pela
Justiça Eleitoral como uma das novas plataformas onde a política naturalmente passa a ocorrer;
uma importante ferramenta para ampliar o debate e conceder voz aqueles que só encontravam
ouvidos moucos (artigo 19, da Declaração Universal dos Direitos do Homem - 1948).
Cônscio de que inexiste Direito Fundamental absoluto, convém destacar, sobretudo pela
atualidade e repercussão nas eleições que se avizinham, as diretrizes trazidas pelo julgado
recentemente publicado pelo STF, na ADI 4.451.
De sua ratio decidendi foi possível extrair a existência de viés hermenêutico que, operacionalizado
à luz das diretrizes da integridade, estabilidade e coerência do sistema jurisprudencial - artigo 926
do CPC -, não pode ser desprezado como vetor de parametrização no caso em questão, senão
vejamos:
"A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de
expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua
vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre
discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a
liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas
também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de
garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São inconstitucionais os dispositivos
legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento
crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou
forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos
cerceadores durante o período eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação
política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes.
O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões
supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas
pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa
garantia constitucional. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III
(na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos
4º e 5º do referido artigo.[ADI 4.451, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 21-6-2018, P, DJE de 6-32019.]" (Destaquei).
Isso não quer dizer que exista uma zona constitucionalmente imunizada a afirmações sabidamente
inverídicas(Ac. de 7.8.2014 no R-Rp nº 38029, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, red.
designado Min. Gilmar Mendes.), ou que ultrapassem o legitimo expressar. Nesse sentido,
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designado Min. Gilmar Mendes.), ou que ultrapassem o legitimo expressar. Nesse sentido,
transcreve-se importante extrato do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes neste julgado:
"Não nos esqueçamos que essa é uma realidade: muitas reprodutoras de televisão e de rádio nos
Estados estão em mãos de famílias de políticos e, certamente, têm um direcionamento; e pode
ocorrer - nada exclui essa possibilidade - de que uma orientação editorial leve a fazer um noticiário
massivamente contrário a um dado candidato. Para a Justiça Eleitoral, aqui há o bom e relevante
direito de resposta. É fundamental que haja esse remédio. Mas é preciso ter muito cuidado,
portanto, com essa temática, claramente: nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo
é permitido. Porque, de fato, isso pode ser decisivo para comprometer o processo eleitoral, de
maneira definitiva, com a sofisticação hoje inclusive de mecanismos. (...) De modo que, a despeito
de, eventualmente, declarar-se a legitimidade ou a inconstitucionalidade dessas normas dos
incisos II e III, temos que reconhecer que, in concreto, poderá, sim, o Judiciário fazer as devidas
avaliações (...)" (Destaquei).
Ainda que a situação concreta diga respeito à propaganda eleitoral negativa, não podemos negar
que a ratio decidendi, exposta na ADI 4.451, afigura-se como norte hermenêutico à leitura do caso
concreto. Embora devam ser protegidas "(...) opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou
convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas,
humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias" (ADI 4.451).
Transcrevo, nesse sentido, as manifestações imputadas ao réu (evento n. 694366 - Pág. 3):
"- Pessoal, meia noite e trinta, certo? Aqui na cidade de Parauapebas. Eu só vim aqui pra chamar o
Secretário de Obras da cidade de Parauapebas, o senhor Wanterlor Bandeira, de mentiroso! Já é a
quarta vez que esse local aqui na JK, no Rio Verde, está alagando. Ele veio aqui e mentiu pra
população dizendo que ia resolver o problema, certo? - E pra ressaltar mais uma vez pra
população de Parauapebas, que isso aqui é um problema da população que joga o lixo na rua, é
um problema também do gestor público de Parauapebas, o Senhor Prefeito, que não trabalhou e
não fez o saneamento básico. (...) - Então tá aqui mais uma vez pra mostrar pra população que o
Wanterlor Bandeira secretário de obras é um mentiroso! é um mentiroso porque não resolveu o
problema!"
O direito de informar, de insurgir e de questionar, são signos que se confundem com o conceito
cambiante e evolutivo do conceito da democracia. Críticas ácidas e firmes, mas nem por isso
abusivas, não podem ser confundidas o fenômeno da desinformação. Ainda que mediadas por
estados mentais emocionais e passionais, tendentes a vulgarizar o debate, longe se está do ilícito
eleitoral contido na Resolução 22.610/19 do TSE.
Seja como for, devemos reconhecer e aprender a conviver com esse novo perfil de tráfego
informacional. Nem tudo nesse contemporâneo e atual cenário da modernidade, por si só, deve ser
inexoravelmente associado a figuras da Fake News ou da Deep Fake News. Devemos também
reconhecer e proteger, eis aí um desafio de segregar esses fenômenos, a construção de novas
arenas democráticas. Privar ou redimensionar essas novas expressões, sobretudo invocando as
sedutoras expressões de alto apelo axiológico, cujas leituras são extremamente abertas e
solipsistas, tem o elevado potencial de desconfigurar a fase diacrônica da democracia.
É consequencial que com tudo isso só o nível do debate e da accountability sejam valorizados.
Eventuais correções informacionais não podem ser vulgarizadas, a qualquer sorte. Somente nos
casos excepcionalíssimos, e desde que evidentes, é que justificam uma interferência do Poder
Judiciário, que cabe zelar pelo equilibro de forças dos atores sociais.
Em síntese, não restou demonstrado o abuso do direito de informação no caso concreto.
Diante dessas considerações, com base no artigo no artigo 487 do CPC, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados.
Sem custas, ex vi legis.
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Sem custas, ex vi legis.
Sem condenação em honorários de sucumbência.
P.R.I.C.
Parauapebas, 24 de junho de 2020.
LAURO FONTES JUNIOR
JUIZ ELEITORAL - 75ª ZONA ELEITORAL
1 Cf. Abreu e Silva, Guilherme/Helpa, Caroline de Fátima, "O direito de atacar o adversário e o
controle da mentira na propaganda eleitoral negativa (Debate realizado entre Fernando Neisser,
Ricardo Penteado e Gabriela Rollemberg no V Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral), in R. bras.
dir. Eleit. - RBDE, Belo Horizonte, ano 9, n. 17, p. 49-61, jul./dez. 2017, p. 50.
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SENTENÇA
Trata-se de representação por propaganda eleitoral negativa em desfavor de FELIPE TOMMY
PADILHA ALMEIDA, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/COMISSÃO PROVISÓRIA DE
PARAUAPEBAS/PA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Em síntese, aduz o
representante que o primeiro representado, na condição de pré-candidato à vereador pelo PSL,
vem se utilizando da rede mundial de computadores para desconstruir a imagem do atual gestor
municipal, notadamente pela utilização de paródias. Diante do exposto, foi manejada a presente
ação, em que se requereu tutela de urgência inibitória.
Tutela de urgência indeferida (evento n.797652), já que a hipótese não se amoldaria às figuras
abusivas descritas na Resolução 22.610/19, expedida pelo TSE.

Notificado, o réu apresentou sua defesa no evento n. 878393. Em síntese, foi alegada a
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Notificado, o réu apresentou sua defesa no evento n. 878393. Em síntese, foi alegada a
inexistência do elemento subjetivo doloso à desinformação. Ao contrário, as manifestações
emanadas teriam consubstanciado o direito constitucional da liberdade de expressão.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da ação. Com efeito, a publicação de
posicionamento pessoal, sobretudo na rede mundial de computadores, não se traduz,
invariavelmente, na figura do abuso informacional, tipificada pelo plexo normativo eleitoral.
É o relatório. Decido.
Inexistem questões preliminares a serem investigadas.
Passo a análise do mérito. Nesse particular, constato que a causa de pedir utiliza como
fundamento o instituto da propaganda eleitoral negativa, que é "(...) inerente à própria propaganda
e à disputa política e pode se dar em três modelos: comparativo, depreciativo ou, ainda, mentiroso.
Trata-se de propaganda que visa "destacar atributos ou fatos negativos do adversário", atingir o
rival mediante ataques à sua honra ou depreciar a sua imagem, apresentando ao eleitor fatos não
verdadeiros."

1

Não se desconhece que tal perfil de propaganda, ajustada à modernidade líquida, nas palavras de
Zygmunt Bauman, coloca-nos diante de uma rivalidade de Direitos, já que, ao cabo, a satisfação
ao pedido formulado não deixa de solicitar ajustes constritivos à liberdade de expressão.
A tese apresentada pelo representante seria a de que, se o artigo 36-A do Lei 9.504/97 coíbe o
pedido expresso de voto, ao se extrair a lógica dessa ratio, mutatis mutandis, ter-se-ia como
expandida a vedação à prática do não-voto.
À partida, fixa-se que devemos ter como regra a manutenção da liberdade de expressão Representação nº 120.133 -, cara conquista haurida na 1ª geração dos Direitos Fundamentais. O
que não afasta a possibilidade de controles pontuais, desde que sua ocorrência se faça de forma
calibrada e mínima (artigo 38 da Resolução 22.610/19 do TSE). Com efeito, o comportamento
legítimo e prudente, realizado nos debates necessários à cocriação do desenvolvimento da
democracia, deve ser preservado. Não é por outro motivo que pelo inciso V, artigo 36-A da Lei
9.504/97, redação conferida pela Lei 13.165/15, permite-se a emanação de posicionamentos
pessoais sobre questões políticas, inclusive as proferidas em redes sociais. Arena valorizada pela
Justiça Eleitoral como uma das novas plataformas onde a política naturalmente passa a ocorrer;
uma importante ferramenta para ampliar o debate e conceder voz aqueles que só encontravam
ouvidos moucos (artigo 19, da Declaração Universal dos Direitos do Homem - 1948).
Cônscio de que inexiste Direito Fundamental absoluto, convém destacar, sobretudo pela
atualidade e repercussão nas eleições que se avizinham, as diretrizes trazidas pelo julgado
recentemente publicado pelo STF, na ADI 4.451.
De sua ratio decidendi foi possível extrair a existência de viés hermenêutico que, operacionalizado
à luz das diretrizes da integridade, estabilidade e coerência do sistema jurisprudencial - artigo 926
do CPC -, não pode ser desprezado como vetor de parametrização no caso em questão, senão
vejamos:
"A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de
expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua
vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre
discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a
liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas
também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de
garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São inconstitucionais os dispositivos
legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento
crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou
forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos
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forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos
cerceadores durante o período eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação
política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes.
O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões
supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas
pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa
garantia constitucional. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III
(na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos
4º e 5º do referido artigo.[ADI 4.451, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 21-6-2018, P, DJE de 6-32019.]" (Destaquei).
Isso não quer dizer que exista uma zona constitucionalmente imunizada a afirmações sabidamente
inverídicas(Ac. de 7.8.2014 no R-Rp nº 38029, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, red.
designado Min. Gilmar Mendes.), ou que ultrapassem o legitimo expressar. Nesse sentido,
transcreve-se importante extrato do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes neste julgado:
"Não nos esqueçamos que essa é uma realidade: muitas reprodutoras de televisão e de rádio nos
Estados estão em mãos de famílias de políticos e, certamente, têm um direcionamento; e pode
ocorrer - nada exclui essa possibilidade - de que uma orientação editorial leve a fazer um noticiário
massivamente contrário a um dado candidato. Para a Justiça Eleitoral, aqui há o bom e relevante
direito de resposta. É fundamental que haja esse remédio. Mas é preciso ter muito cuidado,
portanto, com essa temática, claramente: nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo
é permitido. Porque, de fato, isso pode ser decisivo para comprometer o processo eleitoral, de
maneira definitiva, com a sofisticação hoje inclusive de mecanismos. (...) De modo que, a despeito
de, eventualmente, declarar-se a legitimidade ou a inconstitucionalidade dessas normas dos
incisos II e III, temos que reconhecer que, in concreto, poderá, sim, o Judiciário fazer as devidas
avaliações (...)" (Destaquei).
Ainda que a situação concreta diga respeito à propaganda eleitoral negativa, não podemos negar
que a ratio decidendi, exposta na ADI 4.451, afigura-se como norte hermenêutico à leitura do caso
concreto. Nisso, devem ser protegidas "(...) opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou
convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas,
humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias" (ADI 4.451).
Seja como for, transcrevo parte das supostas irregularidades imputadas ao réu, veiculadas numa
parodia musicada na rede mundial de computadores (evento n. 765071 - pp 3-4):
"FELIPE TOMMY - TRANSCRIÇÃO - VÍDEO CHUVA 2 FELIPE TOMMY: Olha nós aqui
novamente né? Olha só a situação, problema da população que joga lixo na rua, problema do
vereador corrupto, do vereador corrupto, certo? Que não fiscaliza isso aqui e não propõe nenhuma
solução, certo? Não propõe nenhuma solução pra que o Executivo que é a Prefeitura, o Prefeito
resolva esse problema aqui, certo? Problema do Prefeito condenado da Justiça que não executa,
não executa o saneamento básico, não executa o saneamento básico e não propõe também
nenhuma solução pra isso aqui. Problema do Wanterlor Bandeira que mentiu, que mentiu, certo?
O Wanterlor Bandeira que mentiu aqui, pra população, veio aqui e mentiu pra população. E olha só
a situação que tá aqui, ó? Olha só, ó lá, ó? Tá vendo aí? Parabéns, Wanterlor Bandeira, parabéns.
Parabéns Prefeito Darci, muito obrigado. Buraco tá ok, lama tá ok, alagamento tá ok, fata falta
d´agua está ok. Vota no Loirin que o peba quebra de uma vez, vota no Loirin que o peba quebra de
uma vez. (Destacou-se)."

O direito de informar, de insurgir e de questionar, são signos que se confundem com o conceito
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O direito de informar, de insurgir e de questionar, são signos que se confundem com o conceito
cambiante e evolutivo do conceito da democracia. Críticas ácidas e firmes, mas nem por isso
abusivas, não podem ser confundidas o fenômeno da desinformação. Ainda que mediadas por
estados mentais emocionais e passionais, tendentes a vulgarizar o debate, longe se está do ilícito
eleitoral contido na Resolução 22.610/19 do TSE. Pelo inciso V, artigo 3º da Resolução 22.610/19,
não se tem como ilícito "a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps)." Nesse aspecto,
a replicação de fatos que importem na afirmação ou imputação de má utilização de verbas públicas
por parte dos gestores, v.g., não pode ser considerado, por si só, um abuso do direito
informacional (RE 208.685)
Devemos reconhecer e aprender a conviver com esse novo perfil de tráfego informacional. Nem
tudo nesse contemporâneo e atual cenário da modernidade, por si só, deve ser inexoravelmente
associado a figuras como Fake News ou da Deep Fake News. Seria uma perigosa simplificação do
fenômeno.
Devemos também reconhecer e proteger, eis aí o hercúleo desafio de segregar esses fenômenos
que se estranham, a construção dessas novas arenas democráticas que se desenham. Privar ou
redimensionar essas novas expressões, sobretudo invocando sedutoras expressões de alto apelo
axiológico, a permitir leituras extremamente abertas e solipsistas, reclama demasiada cautela. Por
estarmos diante de uma fase diacrônica da democracia, eventuais correções informacionais não
podem ser vulgarizadas. Somente nos casos excepcionalíssimos, e desde que evidentes, é que
justificam uma interferência equalizadora por parte do Poder Judiciário, que tem a missão de
equilibrar as forças sociais.
Em síntese, não restou demonstrado o abuso do direito de informação no caso concreto.
Diante dessas considerações, com base no artigo no artigo 487 do CPC, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados.
Sem custas, ex vi legis.
Sem condenação em honorários de sucumbência.
P.R.I.C.
Parauapebas, 24 de junho de 2020.
LAURO FONTES JUNIOR
JUIZ ELEITORAL - 75ª ZONA ELEITORAL
1 Cf. Abreu e Silva, Guilherme/Helpa, Caroline de Fátima, "O direito de atacar o adversário e o
controle da mentira na propaganda eleitoral negativa (Debate realizado entre Fernando Neisser,
Ricardo Penteado e Gabriela Rollemberg no V Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral), in R. bras.
dir. Eleit. - RBDE, Belo Horizonte, ano 9, n. 17, p. 49-61, jul./dez. 2017, p. 50.
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JUSTIÇA ELEITORAL
075ª ZONA ELEITORAL DE PARAUAPEBAS PA
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600031-43.2020.6.14.0075 / 075ª ZONA ELEITORAL DE
PARAUAPEBAS PA
REPRESENTANTE: PMDB-DIRETORIO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Advogados do(a) REPRESENTANTE: HUGO LEONARDO FERREIRA LIMA - PA29077, THIAGO
DA CRUZ LERMEN - PA29249, CLAUDIO GONCALVES MORAES - PA017743
REPRESENTADO: FELIPE TOMMY PADILHA ALMEIDA, PARTIDO SOCIAL LIBERAL PARAUAPEBAS-PA-MUNICIPAL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
SENTENÇA
Trata-se de representação por propaganda eleitoral negativa em desfavor de FELIPE TOMMY
PADILHA ALMEIDA, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/COMISSÃO PROVISÓRIA DE
PARAUAPEBAS/PA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Em síntese, aduz o
representante que o primeiro representado, na condição de pré-candidato à vereador pelo PSL,
vem se utilizando da rede mundial de computadores para desconstruir a imagem do atual gestor
municipal, notadamente pela utilização de paródias. Diante do exposto, foi manejada a presente
ação, em que se requereu tutela de urgência inibitória.
Tutela de urgência indeferida (evento n. 797662), já que a hipótese não se amoldaria às figuras
abusivas descritas na Resolução 22.610/19, expedida pelo TSE.
Notificado, o réu apresentou sua defesa no evento n. 878388. Em síntese, foi alegada a
inexistência do elemento subjetivo doloso à desinformação. Ao contrário, as manifestações
emanadas teriam consubstanciado o direito constitucional da liberdade de expressão.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência da representação (evento n. 1234437).
Com efeito, a publicação de posicionamento pessoal, sobretudo na rede mundial de computadores,
não se traduz, invariavelmente, na figura do abuso informacional, tipificada pelo plexo normativo
eleitoral.
É o relatório. Decido.
Inexistem questões preliminares a serem investigadas.
Passo a análise do mérito. Nesse particular, constato que a causa de pedir utiliza como
fundamento o instituto da propaganda eleitoral negativa, que é "(...) inerente à própria propaganda
e à disputa política e pode se dar em três modelos: comparativo, depreciativo ou, ainda, mentiroso.
Trata-se de propaganda que visa "destacar atributos ou fatos negativos do adversário", atingir o
rival mediante ataques à sua honra ou depreciar a sua imagem, apresentando ao eleitor fatos não
verdadeiros."

1

Não se desconhece que tal perfil de propaganda, ajustada à modernidade líquida, nas palavras de
Zygmunt Bauman, coloca-nos diante de uma rivalidade de Direitos, já que, ao cabo, a satisfação
ao pedido formulado não deixa de solicitar ajustes constritivos à liberdade de expressão.
A tese apresentada pelo representante seria a de que, se o artigo 36-A do Lei 9.504/97 coíbe o
pedido expresso de voto, ao se extrair a lógica dessa ratio, mutatis mutandis, ter-se-ia como
expandida a vedação à prática do não-voto.
À partida, fixa-se que devemos ter como regra a manutenção da liberdade de expressão Representação nº 120.133 -, cara conquista haurida na 1ª geração dos Direitos Fundamentais. O
que não afasta a possibilidade de controles pontuais, desde que sua ocorrência se faça de forma
calibrada e mínima (artigo 38 da Resolução 22.610/19 do TSE). Com efeito, o comportamento
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calibrada e mínima (artigo 38 da Resolução 22.610/19 do TSE). Com efeito, o comportamento
legítimo e prudente, realizado nos debates necessários à cocriação do desenvolvimento da
democracia, deve ser preservado. Não é por outro motivo que pelo inciso V, artigo 36-A da Lei
9.504/97, redação conferida pela Lei 13.165/15, permite-se a emanação de posicionamentos
pessoais sobre questões políticas, inclusive as proferidas em redes sociais. Arena valorizada pela
Justiça Eleitoral como uma das novas plataformas onde a política naturalmente passa a ocorrer;
uma importante ferramenta para ampliar o debate e conceder voz aqueles que só encontravam
ouvidos moucos (artigo 19, da Declaração Universal dos Direitos do Homem - 1948).
Cônscio de que inexiste Direito Fundamental absoluto, convém destacar, sobretudo pela
atualidade e repercussão nas eleições que se avizinham, as diretrizes trazidas pelo julgado
recentemente publicado pelo STF, na ADI 4.451.
De sua ratio decidendi foi possível extrair a existência de viés hermenêutico que, operacionalizado
à luz das diretrizes da integridade, estabilidade e coerência do sistema jurisprudencial - artigo 926
do CPC -, não pode ser desprezado como vetor de parametrização no caso em questão, senão
vejamos:
"A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de
expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua
vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. A livre
discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a
liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas
também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de
garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. São inconstitucionais os dispositivos
legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento
crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou
forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos
cerceadores durante o período eleitoral. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação
política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total
visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes.
O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões
supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são
duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas
pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa
garantia constitucional. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III
(na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos
4º e 5º do referido artigo.[ADI 4.451, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 21-6-2018, P, DJE de 6-32019.]" (Destaquei).
Isso não quer dizer que exista uma zona constitucionalmente imunizada a afirmações sabidamente
inverídicas(Ac. de 7.8.2014 no R-Rp nº 38029, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, red.
designado Min. Gilmar Mendes.), ou que ultrapassem o legitimo expressar. Nesse sentido,
transcreve-se importante extrato do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes neste julgado:
"Não nos esqueçamos que essa é uma realidade: muitas reprodutoras de televisão e de rádio nos
Estados estão em mãos de famílias de políticos e, certamente, têm um direcionamento; e pode
ocorrer - nada exclui essa possibilidade - de que uma orientação editorial leve a fazer um noticiário
massivamente contrário a um dado candidato. Para a Justiça Eleitoral, aqui há o bom e relevante
direito de resposta. É fundamental que haja esse remédio. Mas é preciso ter muito cuidado,
portanto, com essa temática, claramente: nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo
é permitido. Porque, de fato, isso pode ser decisivo para comprometer o processo eleitoral, de
maneira definitiva, com a sofisticação hoje inclusive de mecanismos. (...) De modo que, a despeito
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maneira definitiva, com a sofisticação hoje inclusive de mecanismos. (...) De modo que, a despeito
de, eventualmente, declarar-se a legitimidade ou a inconstitucionalidade dessas normas dos
incisos II e III, temos que reconhecer que, in concreto, poderá, sim, o Judiciário fazer as devidas
avaliações (...)" (Destaquei).
Ainda que a situação concreta diga respeito à propaganda eleitoral negativa, não podemos negar
que a ratio decidendi, exposta na ADI 4.451, afigura-se como norte hermenêutico à leitura do caso
concreto. Nisso, devem ser protegidas "(...) opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou
convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas,
humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias" (ADI 4.451).
O direito de informar, de insurgir e de questionar, são signos que se confundem com o conceito
cambiante e evolutivo do conceito da democracia. Críticas ácidas e firmes, mas nem por isso
abusivas, não podem ser confundidas o fenômeno da desinformação. Ainda que mediadas por
estados mentais emocionais e passionais, tendentes a vulgarizar o debate, longe se está do ilícito
eleitoral contido na Resolução 22.610/19 do TSE. Pelo inciso V, artigo 3º da Resolução 22.610/19,
não se tem como ilícito "a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps)." Nesse aspecto,
a replicação de fatos que importem na afirmação ou imputação de má utilização de verbas públicas
por parte dos gestores, v.g., não pode ser considerado, por si só, um abuso do direito
informacional (RE 208.685).
Devemos reconhecer e aprender a conviver com esse novo perfil de tráfego informacional. Nem
tudo nesse contemporâneo e atual cenário da modernidade, por si só, deve ser inexoravelmente
associado a figuras como Fake News ou da Deep Fake News. Seria uma perigosa simplificação do
fenômeno.
Devemos também reconhecer e proteger, eis aí o hercúleo desafio de segregar esses fenômenos
que se estranham, a construção de novas arenas democráticas. Privar ou redimensionar essas
novas expressões, sobretudo invocando sedutoras expressões de alto apelo axiológico, a permitir
leituras extremamente abertas e solipsistas, reclama demasiada cautela. Por estarmos diante de
uma fase diacrônica da democracia, eventuais correções informacionais não podem ser
vulgarizadas. Somente nos casos excepcionalíssimos, e desde que evidentes, é que justificam
uma interferência equalizadora por parte do Poder Judiciário, que cabe zelar pelo equilibro de
forças sociais.
Em síntese, não restou demonstrado o abuso do direito de informação no caso concreto.
Diante dessas considerações, com base no artigo no artigo 487 do CPC, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados.
Sem custas, ex vi legis.
Sem condenação em honorários de sucumbência.
P.R.I.C.
Parauapebas, 24 de junho de 2020.
LAURO FONTES JUNIOR
JUIZ ELEITORAL - 75ª ZONA ELEITORAL
1 Cf. Abreu e Silva, Guilherme/Helpa, Caroline de Fátima, "O direito de atacar o adversário e o
controle da mentira na propaganda eleitoral negativa (Debate realizado entre Fernando Neisser,
Ricardo Penteado e Gabriela Rollemberg no V Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral), in R. bras.
dir. Eleit. - RBDE, Belo Horizonte, ano 9, n. 17, p. 49-61, jul./dez. 2017, p. 50.

84ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
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INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600020-84.2020.6.14.0084
PROCESSO

: 0600020-84.2020.6.14.0084 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (DOM ELISEU - PA)

RELATOR

: 084ª ZONA ELEITORAL DE DOM ELISEU PA

REQUERENTE : ELISANGELA BRANDAO DE CARVALHO AGUIAR
ADVOGADO

: TALYTA MYRELLY RAMOS DA SILVA HOLANDA (26876-B/PA)

REQUERIDO

: COMISSÃO PARTIDO CIDADANIA DOM ELISEU PA

FISCAL DA
LEI
REQUERIDO

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
: ORGAO MUNICIPAL DE DOM ELISEU DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB

JUSTIÇA ELEITORAL
084ª ZONA ELEITORAL DE DOM ELISEU PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600020-84.2020.6.14.0084 / 084ª ZONA ELEITORAL DE
DOM ELISEU PA
REQUERENTE: ELISANGELA BRANDAO DE CARVALHO AGUIAR
Advogado do(a) REQUERENTE: TALYTA MYRELLY RAMOS DA SILVA HOLANDA - PA26876-B
REQUERIDO: ORGAO MUNICIPAL DE DOM ELISEU DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB, COMISSÃO PARTIDO CIDADANIA DOM ELISEU PA
DESPACHO
R.H.
1. Determino a intimação da senhora ELISÂNGELA BRANDÃO DE CARVALHO, para que no
prazo de 3 dias se manifeste quanto ao documento apresentado, ficha de filiação , ID 1725266,
pelo Partido Republicanos de Dom Eliseu;
2. Em seguida, Vistas ao MPE;
2. Após, conclusos.
Dom Eliseu, 22 de Junho de 2020.
Diogo Bonfim Fernandez
Juiz de Direito da 84ª Zona Eleitoral

87ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600019-90.2020.6.14.0087
JUIZ(A) ELEITORAL: EMILIA NAZARE PARENTE E SILVA DE MEDEIROS
INTERESSADO: FELIPE WESLLEY FEITOSA
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade, via INFODIP, em nome do eleitor FELIPE
WESLEY FEITOSA, inscrito nesta 87ª ZE/Concórdia do Pará sob o nº 054273251309, cuja
inscrição eleitoral se encontra REGULAR por motivo de não comunicação da condenação pelo
Órgão Comunicante, tempestivamente.
Com base da Informação, dos autos, a referida comunicação se refere à sentença declaratória de
extinção de punibilidade, em razão do efetivo cumprimento da pena, decorrente de condenação
criminal em face do interessado, pela prática do crime incurso no ART. 33 E 35 CAPUT DA LEI
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criminal em face do interessado, pela prática do crime incurso no ART. 33 E 35 CAPUT DA LEI
11.343/2006 E ART 288, parágrafo único do CPB, nos autos de Nº 00006481820098140060.
Em sua manifestação, o douto representante do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela
regularização da inscrição no cadastro do eleitor interessado.
É o relatório. Decido.
A Resolução TSE n.° 21.538/2003, art. 52, caput, estabelece que a regularização da situação
eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante
comprovação de haver cessado o impedimento .
Infere-se dos autos restar comprovada a extinção da penalidade imposta ao eleitor FELIPE
WESLEY FEITOSA face ao efetivo cumprimento da pena e à respectiva extinção dos efeitos da
sentença condenatória, razão pela qual imperativa a cessação de qualquer restrição ao exercício
do direito de voto.
Diante do exposto, consubstanciado nas disposições contidas nos artigos 52 e 53, II da Resolução
TSE nº 21.538/2003 c/c Art. 15, III da CF e Art. 1º, I, "e", nº 7 da LC nº 64/90, DETERMINO o
lançamento do ASE 540, no cadastro eleitoral de FELIPE WESLEY FEITOSA, uma vez que o
delito pelo qual o interessado fora condenado incide nas hipóteses de inelegibilidade previstas no
art. 1º, inciso I, alínea "e" da Lei Complementar nº 64/90, alterada pela LC nº 135/2010, sendo
considerado termo inicial a data da referida sentença.
Ressalte-se que não há providencias a ser adotadas quanto ao restabelecimento de direitos
políticos, pelo ASE 370- cessação de impedimento, devido a informação cartorária nos autos,
informando que a inscrição eleitoral do eleitor, não se encontra suspensa, sendo desnecessário
qualquer lançamento.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Cientifique-se o MPE. Após, arquivem-se.
Belém, 23 de junho de 2020
EMILIA NAZARE PARENTE E SILVA DE MEDEIROS
Juiz(a) Eleitoral da 87ª ZE/PA

90ª ZONA ELEITORAL
AVISOS
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600006-82.2020.6.14.0090
PROCESSO

: 0600006-82.2020.6.14.0090 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (ANAJÁS - PA)

RELATOR

: 090ª ZONA ELEITORAL DE ANAJÁS PA

REQUERIDO

: CLEO DOS SANTOS GONCALVES

ADVOGADO

: ROGELIO RELVAS D OLIVEIRA (19225/PA)

ADVOGADO

: VANUZA COSTA CONCEICAO (017246/PA)

REQUERENTE

: JOVANILDO COSTA DA SILVA

ADVOGADO

: CAMILA RIBEIRO PEIXOTO (017347/PA)

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
090ª ZONA ELEITORAL DE ANAJÁS PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600006-82.2020.6.14.0090
JUIZ(A) ELEITORAL: ITHIEL VICTOR ARAUJO PORTELA
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JUIZ(A) ELEITORAL: ITHIEL VICTOR ARAUJO PORTELA
REQUERENTE: JOVANILDO COSTA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: CAMILA RIBEIRO PEIXOTO - PA017347
REQUERIDO: CLEO DOS SANTOS GONCALVES
Advogados do(a) REQUERIDO: ROGELIO RELVAS D OLIVEIRA - PA19225, VANUZA COSTA
CONCEICAO - PA017246
DESPACHO
Oficie-se à Polícia Federal determinando a realização de perícia grafotécnica no documento de
filiação partidária objeto deste incidente, para que se conclua, ao final, ser ou não falsa a
assinatura aposta no referido documento, e/ou se há compatibilidade da referida firma com o
padrão grafotécnico apresentado pelo requerente.
Deverá o expert, igualmente, responder ao seguintes quesitos:
1) A assinatura lançada no documento de filiação partidária é autêntica?
2) A assinatura lançada no documento de filiação partidária atribuída a JOSIVALDO COSTA DA
SILVA é falsa?
3) Em não sendo a assinatura autêntica, pergunta-se: a assinatura lançada no documento de
filiação partidária proveio do punho de JOSIVALDO COSTA DA SILVA que forneceu material
gráfico padrão?
Cumpra-se
Anajás/PA, 24 de junho de 2020
ITHIEL VICTOR ARAUJO PORTELA
Juiz Eleitoral da 90ª ZE/PA

91ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
INQUÉRITO POLICIAL(279) Nº 0600005-94.2020.6.14.0091
PROCESSO

: 0600005-94.2020.6.14.0091 INQUÉRITO POLICIAL (NOVO PROGRESSO - PA)

RELATOR

: 091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO PROGRESSO PA

AUTOR

: DPF/SNM/PA

FISCAL DA
LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

INVESTIGADO : RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS
INVESTIGADO : TONY FABIO GONCALVES RODRIGUES
INVESTIGADO : FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO

JUSTIÇA ELEITORAL
091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO PROGRESSO PA
INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0600005-94.2020.6.14.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO
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AUTOR: DPF/SNM/PA
INVESTIGADO: FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO, TONY FABIO GONCALVES
RODRIGUES, RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS
SENTENÇA
I - RELATÓRIO.
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Trata-se de procedimento investigatório para apurar suposta prática do crime tipificado no artigo
344 do Código Penal.
O representante do parquet pugnou pelo arquivamento do feito.
É o relato. Decido.
II- FUNDAMENTAÇÃO.
Não se pode deixar de constatar, que no caso vertente, o fato tido como criminoso ocorreu em
meados da eleição de 2008, com data específica ainda em apuração e desde então o
procedimento investigatório continua em trâmite sem que houvesse o oferecimento de denúncia,
tampouco a realização de suspensão condicional do processo ou realizada transação penal.
Considerando que o crime atribuído ao(s) indiciados possui a pena máxima de 04 (quatro) anos de
reclusão, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código
Penal.
É cediço que as causas de extinção da punibilidade podem ser reconhecidas até mesmo de ofício,
em qualquer fase do processo, consoante dispõe o art. 61, do Código de Processo Penal.
Desta forma, considerando como marco interruptivo da prescrição o ano de 2008 e que o prazo
prescricional é de 08 (oito) anos, forçoso reconhecer que o lapso temporal para a punibilidade do
acusado já expirou, razão pela qual, perdeu o Estado o direito de exercer o "jus punitionis".
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, com fulcro no art. 109, IV, CPB c/c art. 61, CPP, DECLARO A PRESCRIÇÃO
PUNITIVA ESTATAL, por consequência, determino o arquivamento do procedimento investigativo.
Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
P. R. I. C.
Novo Progresso - PA, 24 de junho de 2020.
Tainá Monteiro da Costa
Juíza de Direito

INQUÉRITO POLICIAL(279) Nº 0600005-94.2020.6.14.0091
PROCESSO
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RELATOR
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INVESTIGADO : FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO
AUTOR
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INVESTIGADO : RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS
INVESTIGADO : TONY FABIO GONCALVES RODRIGUES
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: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

JUSTIÇA ELEITORAL
091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO PROGRESSO PA
INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0600005-94.2020.6.14.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO
PROGRESSO PA
AUTOR: DPF/SNM/PA
INVESTIGADO: FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO, TONY FABIO GONCALVES
RODRIGUES, RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS
SENTENÇA
I - RELATÓRIO.
Trata-se de procedimento investigatório para apurar suposta prática do crime tipificado no artigo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Trata-se de procedimento investigatório para apurar suposta prática do crime tipificado no artigo
344 do Código Penal.
O representante do parquet pugnou pelo arquivamento do feito.
É o relato. Decido.
II- FUNDAMENTAÇÃO.
Não se pode deixar de constatar, que no caso vertente, o fato tido como criminoso ocorreu em
meados da eleição de 2008, com data específica ainda em apuração e desde então o
procedimento investigatório continua em trâmite sem que houvesse o oferecimento de denúncia,
tampouco a realização de suspensão condicional do processo ou realizada transação penal.
Considerando que o crime atribuído ao(s) indiciados possui a pena máxima de 04 (quatro) anos de
reclusão, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código
Penal.
É cediço que as causas de extinção da punibilidade podem ser reconhecidas até mesmo de ofício,
em qualquer fase do processo, consoante dispõe o art. 61, do Código de Processo Penal.
Desta forma, considerando como marco interruptivo da prescrição o ano de 2008 e que o prazo
prescricional é de 08 (oito) anos, forçoso reconhecer que o lapso temporal para a punibilidade do
acusado já expirou, razão pela qual, perdeu o Estado o direito de exercer o "jus punitionis".
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, com fulcro no art. 109, IV, CPB c/c art. 61, CPP, DECLARO A PRESCRIÇÃO
PUNITIVA ESTATAL, por consequência, determino o arquivamento do procedimento investigativo.
Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
P. R. I. C.
Novo Progresso - PA, 24 de junho de 2020.
Tainá Monteiro da Costa
Juíza de Direito

INQUÉRITO POLICIAL(279) Nº 0600005-94.2020.6.14.0091
PROCESSO

: 0600005-94.2020.6.14.0091 INQUÉRITO POLICIAL (NOVO PROGRESSO - PA)

RELATOR

: 091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO PROGRESSO PA

INVESTIGADO : TONY FABIO GONCALVES RODRIGUES
AUTOR
FISCAL DA
LEI

: DPF/SNM/PA
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

INVESTIGADO : RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS
INVESTIGADO : FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO

JUSTIÇA ELEITORAL
091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO PROGRESSO PA
INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0600005-94.2020.6.14.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO
PROGRESSO PA
AUTOR: DPF/SNM/PA
INVESTIGADO: FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO, TONY FABIO GONCALVES
RODRIGUES, RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS
SENTENÇA
I - RELATÓRIO.
Trata-se de procedimento investigatório para apurar suposta prática do crime tipificado no artigo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Trata-se de procedimento investigatório para apurar suposta prática do crime tipificado no artigo
344 do Código Penal.
O representante do parquet pugnou pelo arquivamento do feito.
É o relato. Decido.
II- FUNDAMENTAÇÃO.
Não se pode deixar de constatar, que no caso vertente, o fato tido como criminoso ocorreu em
meados da eleição de 2008, com data específica ainda em apuração e desde então o
procedimento investigatório continua em trâmite sem que houvesse o oferecimento de denúncia,
tampouco a realização de suspensão condicional do processo ou realizada transação penal.
Considerando que o crime atribuído ao(s) indiciados possui a pena máxima de 04 (quatro) anos de
reclusão, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código
Penal.
É cediço que as causas de extinção da punibilidade podem ser reconhecidas até mesmo de ofício,
em qualquer fase do processo, consoante dispõe o art. 61, do Código de Processo Penal.
Desta forma, considerando como marco interruptivo da prescrição o ano de 2008 e que o prazo
prescricional é de 08 (oito) anos, forçoso reconhecer que o lapso temporal para a punibilidade do
acusado já expirou, razão pela qual, perdeu o Estado o direito de exercer o "jus punitionis".
III - DISPOSITIVO.
Ante o exposto, com fulcro no art. 109, IV, CPB c/c art. 61, CPP, DECLARO A PRESCRIÇÃO
PUNITIVA ESTATAL, por consequência, determino o arquivamento do procedimento investigativo.
Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquivem-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
P. R. I. C.
Novo Progresso - PA, 24 de junho de 2020.
Tainá Monteiro da Costa
Juíza de Direito

103ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600013-35.2020.6.14.0103
PROCESSO

: 0600013-35.2020.6.14.0103 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (GOIANÉSIA
DO PARÁ - PA)

RELATOR

: 103ª ZONA ELEITORAL DE BREU BRANCO PA

Destinatário

: Destinatário Ciência Pública

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
REQUERENTE
ADVOGADO

: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - COMISSAO PROVISORIA DE GOIANESIA
DO PARA
: DAVID MATOS DE SOUZA (26274/PA)

RESPONSÁVEL : EDMAR PEREIRA RAMOS
ADVOGADO

: DAVID MATOS DE SOUZA (26274/PA)

RESPONSÁVEL : TATIELE DUARTE DE ALENCAR
ADVOGADO

: DAVID MATOS DE SOUZA (26274/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
103ª ZONA ELEITORAL DE BREU BRANCO PA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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JUSTIÇA ELEITORAL
103ª ZONA ELEITORAL DE BREU BRANCO PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-35.2020.6.14.0103 / 103ª ZONA
ELEITORAL DE BREU BRANCO PA
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - COMISSAO PROVISORIA DE GOIANESIA DO
PARA
RESPONSÁVEL: TATIELE DUARTE DE ALENCAR, EDMAR PEREIRA RAMOS
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID MATOS DE SOUZA - PA26274
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVID MATOS DE SOUZA - PA26274
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVID MATOS DE SOUZA - PA26274
EDITAL
De ordem do Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) da 103ª Zona Eleitoral do Pará, em cumprimento ao despacho
proferido nos autos do(s) processo(s) e na forma prevista no art. 44 da Resolução TSE n° 23.604
/2019 c/c a Portaria n° 01/2017 - TRE/PRE/103ª ZE (Evento n° 0391793), torno público que fica
aberto o prazo de 03 (três) dias contados da publicação deste edital para que qualquer interessado
impugne a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019 apresentada sem movimentação
financeira pela(s) agremiação(ões) partidária(s) listada(s) abaixo:
Prestação

de Partido

Contas
060001335.2020.6.14.0103

Político

/Município

Nome do(s) Responsável(is)

Partido Liberal de
Goianésia do Pará
/PA

Edmar Pereira Ramos e Tatiele Duarte de Alencar,
Presidente e Tesoureiro(a) do Partido, respectivamente

A impugnação indicada neste edital deve ser endereçada ao Juiz da 103ª Zona Eleitoral do Pará
por meio de petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Para conhecimento de todos, expedi o presente edital, que deverá ser publicado no Diário de
Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral e ali permanecer para os fins do art. 37, caput, da
Constituição Federal de 1988.
Breu Branco/PA, 20 de junho de 2020.
(Assinatura Eletrônica)
Emílio Cézar Oliveira Von Randow
Chefe de Cartório da 103ª Zona Eleitoral do Pará

104ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PROCESSO DP Nº 0600020-24.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600020-24.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : CARLOS SILVA ALVES
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600020-24.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: CARLOS SILVA ALVES
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de CARLOS SILVA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de CARLOS SILVA
ALVES, condenado em ação penal pela prática do crime previsto nos artigos 214 e 224A do
Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 434821.
A inscrição do eleitor encontra-se CANCELADA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento dos ASEs 035 (ausência de revisão de eleitorado Provimento CGE nº 05/2015 e
Res. TRE/PA nº 5310/2015) e 019 (cancelamento - falecimento), no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759250, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o arquivamento do presente feito, em decorrência do registro do ASE
019 (cancelamento - falecimento) na data de 18/11/2019, para o eleitor CARLOS SILVA ALVES,
inscrição eleitoral nº 006467401376.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600019-39.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600019-39.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : ONESIMO JOSE MARQUES BENTES
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600019-39.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: ONESIMO JOSE MARQUES BENTES
SENTENÇA
Vistos etc.

Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de ONÉSIMO JOSÉ
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de ONÉSIMO JOSÉ
MARQUES BENTES, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput, do Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em
julgado, consoante documento ID 434119.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759246, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor ONÉSIMO JOSÉ MARQUES BENTES, inscrição eleitoral nº
018984881368.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600018-54.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600018-54.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : JOSE JERONIMO DA SILVA
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600018-54.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: JOSE JERONIMO DA SILVA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JOSÉ JERÔNIMO DA
SILVA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei nº 6.368
/76, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante documento ID
378392.
A inscrição do eleitor encontra-se REGULAR junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, condenação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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A inscrição do eleitor encontra-se REGULAR junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, condenação
não anotada no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 758840, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o arquivamento do presente feito, em decorrência da falta do registro de
condenação no cadastro eleitoral, para o eleitor JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA, inscrição eleitoral nº
057713611384.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600008-10.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600008-10.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : LOURENCO DA LUZ VASCONCELOS
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600008-10.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: LOURENCO DA LUZ VASCONCELOS
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de LOURENÇO DA LUZ
VASCONCELOS, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº
11.343/06 (Lei de Drogas), sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 314379.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759717, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade do eleitor.
É o relatório. Decido.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor LOURENÇO DA LUZ VASCONCELOS, inscrição eleitoral nº
056326731341.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro do eleitor, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 10 de setembro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.

Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 10 de setembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600028-35.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600028-35.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : ANEILSON MESQUITA DA SILVA
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600028-35.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: ANEILSON MESQUITA DA SILVA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de ANEILSON MESQUITA
DA SILVA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º do Código
Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante
documento ID 149166.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 757827, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade do eleitor.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor ANEILSON MESQUITA DA SILVA, inscrição eleitoral nº 055605271333.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro do eleitor, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 09 de agosto de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 09 de agosto de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600014-17.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600014-17.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : SIDINEI DOS SANTOS
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600014-17.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: SIDINEI DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de SIDINEI DOS
SANTOS, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 121, c/c artigo 14,
inciso II, do Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em
julgado, consoante documento ID 331007.
A inscrição do eleitor encontra-se REGULAR junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, condenação
criminal não anotada no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759202, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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O Ministério Público, em manifestação ID 759202, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor SIDINEI DOS SANTOS,
inscrição eleitoral nº 041077871333, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 07 de novembro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.

Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 07 de novembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600024-61.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600024-61.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : WELLITON PINHEIRO
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600024-61.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: WELLITON PINHEIRO
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de WELLINTON
PINHEIRO, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688
/41 (Lei das Contravenções Penais), sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em
julgado, consoante documento ID 612157.
A inscrição do eleitor encontra-se CANCELADO junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 469, cancelamento - Revisão de Eleitorado do Provimento CGE nº 05/2015
e Res. TRE/PA n 5.310/2015 no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759232, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor WELLINTON PINHEIRO, inscrição eleitoral nº 064381661384.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600017-06.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600017-06.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : ESTEVAO DAS CHAGAS MENESES
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600017-06.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: ESTEVAO DAS CHAGAS MENESES
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de ESTEVAO DAS
CHAGAS MENESES, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 131934.
A inscrição do eleitor encontra-se REGULAR junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, condenação
não anotada no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 758418, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da 9ªVara
Criminal - Comarca de Manaus AM.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o arquivamento do presente feito, em decorrência da falta do registro de
condenação no cadastro eleitoral, para o eleitor ESTEVAO DAS CHAGAS MENESES, inscrição
eleitoral nº 029760671341.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600015-02.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600015-02.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : IGOR CORREA PIMENTEL
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600015-02.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: IGOR CORREA PIMENTEL
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de IGOR CORREA
PIMENTEL, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I,
II, do Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 331607.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337 por outro processo, sendo que em relação ao processo nº 001626394.2017.8.14.0051 a condenação criminal não chegou a ser anotada no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759210, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor IGOR CORREA PIMENTEL,
inscrição eleitoral nº 075260851392, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 25 de fevereiro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 25 de fevereiro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600021-43.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600021-43.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : JUAREZ DE OLIVEIRA SOUSA
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600021-43.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: JUAREZ DE OLIVEIRA SOUSA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JUAREZ DE OLIVEIRA
SOUZA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal
Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante
documento ID 132712.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 758689, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor JUAREZ DE OLIVEIRA SOUZA, inscrição eleitoral nº 034152751309.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600021-43.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: JUAREZ DE OLIVEIRA SOUSA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JUAREZ DE OLIVEIRA
SOUZA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal
Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante
documento ID 132712.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 758689, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor JUAREZ DE OLIVEIRA SOUZA, inscrição eleitoral nº 034152751309.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600026-31.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600026-31.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : EDUARDO LIMEIRA DA SILVA
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600026-31.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: EDUARDO LIMEIRA DA SILVA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de EDUARDO LIMEIRA
DA SILVA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343
/06 (Lei de Drogas), sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 653585.
A inscrição do eleitor encontra-se REGULAR junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, condenação
criminal não anotada no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759744, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor EDUARDO LIMEIRA DA
SILVA, inscrição eleitoral nº 076237981325, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se
encontra no rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a
contagem do prazo a data de 28 de janeiro de 2020, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 28 de janeiro de
2028, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600011-62.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600011-62.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : GLAUCIENE LOPES BERTINO
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600011-62.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: GLAUCIENE LOPES BERTINO
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de GLAUCIENE LOPES
BERTINO, condenada em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343
/06 (Lei de Drogas), sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 316410.
A inscrição da eleitora encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759717, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade do eleitor.
É o relatório. Decido.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que a eleitora teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para a eleitora GLAUCIENE LOPES BERTINO, inscrição eleitoral nº 036302611392.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro da eleitora, haja vista que o delito cometido pela mesma se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 08 de novembro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.

Após a digitação do código respectivo no cadastro da eleitora, arquivem-se provisoriamente os
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Após a digitação do código respectivo no cadastro da eleitora, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 08 de novembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600036-12.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600036-12.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : RONALDO DA CUNHA MARQUES
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600036-12.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: RONALDO DA CUNHA MARQUES
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de RONALDO DA CUNHA
MARQUES, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código
Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante
documento ID 198841.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 758657, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor RONALDO DA CUNHA MARQUES, inscrição eleitoral nº
056186581341.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600034-42.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600034-42.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : ADENILSON PIMENTEL CORREA
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600034-42.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: ADENILSON PIMENTEL CORREA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de ADENILSON
PIMENTEL CORREA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei
nº 11.343/06 (Lei de Drogas), sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 185510.
A inscrição do eleitor encontra-se CANCELADA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 035, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 758810, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade do eleitor.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor ADENILSON PIMENTEL CORREA, inscrição eleitoral nº 053341621376.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro do eleitor, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 08 de agosto de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro da eleitora, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 08 de agosto de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600009-92.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600009-92.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : FABIO JOSE REGO DE OLIVEIRA
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600009-92.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: FABIO JOSE REGO DE OLIVEIRA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de FABIO JOSE REGO
DE OLIVEIRA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº
11.343/06 (Lei de Drogas), sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 314399.
A inscrição do eleitor encontra-se CANCELADA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, por
ausência de revisão de eleitorado Provimento CGE nº 05/2015 e Res. TRE/PA nº 5310/2015,
situação que será mantida até o comparecimento do eleitor ao Fórum Eleitoral para regularização.
O Ministério Público, em manifestação ID 759726, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade do eleitor.
É o relatório. Decido.

Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor FABIO JOSE REGO DE OLIVEIRA, inscrição eleitoral nº 071647951333.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro do eleitor, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 05 de novembro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 05 de novembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600023-76.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600023-76.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : ODIVAN INACIO SILVA VIEIRA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600023-76.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: ODIVAN INACIO SILVA VIEIRA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de ODIVAN INÁCIO
SILVA VIEIRA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto nos artigos 150 e 147, c/c
artigo 69, do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 1º e seguintes da Lei nº 11.340/2006, sendo sua
pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante documento ID 574192.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 757840, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo à suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor ODIVAN INÁCIO SILVA VIEIRA, inscrição eleitoral nº 036296991368.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600013-32.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600013-32.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : IGOR CORREA PIMENTEL
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600013-32.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: IGOR CORREA PIMENTEL
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de IGOR CORRÊA
PIMENTEL, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do Código
Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante
documento ID 317203.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759721, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade do eleitor.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor IGOR CORRÊA PIMENTEL, inscrição eleitoral nº 075260851392.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro do eleitor, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 25 de fevereiro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 25 de fevereiro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600012-47.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600012-47.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : ALEXANDRO FERREIRA SILVA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600012-47.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: ALEXANDRO FERREIRA SILVA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de ALEXANDRO
FERREIRA SILVA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 129, caput,
do Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 316851.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759718, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
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A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor ALEXANDRO FERREIRA SILVA, inscrição eleitoral nº 023285112275.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600016-84.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600016-84.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : CLAUDOMIRO CARVALHO DE SOUSA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600016-84.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: CLAUDOMIRO CARVALHO DE SOUSA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de CLAUDOMIRO
CARVALHO DE SOUSA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 218 do
Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 365740.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759727, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade do eleitor.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor CLAUDOMIRO CARVALHO DE SOUSA, inscrição eleitoral nº
006296461376.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro do eleitor, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 07 de novembro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 07 de novembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600021-09.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600021-09.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : BERNARDO LOPES COSTA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600021-09.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600021-09.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: BERNARDO LOPES COSTA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de BERNARDO LOPES
COSTA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código
Penal Brasileiro, c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, sendo sua pena declarada extinta
por decisão transitada em julgado, consoante documento ID 448165.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759960, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo à suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor BERNARDO LOPES COSTA, inscrição eleitoral nº 019400481392.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600010-77.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600010-77.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : JOSE FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600010-77.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: JOSE FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JOSE FRANCISCO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JOSE FRANCISCO
ROCHA DOS SANTOS, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33, da
Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em
julgado, consoante documento ID 315975.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759734, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade do eleitor.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor JOSE FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS, inscrição eleitoral nº
055608101384.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro do eleitor, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 08 de novembro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 08 de novembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600019-73.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600019-73.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : ESTEVAO BATISTA SOUSA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600019-73.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: ESTEVAO BATISTA SOUSA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de ESTEVÃO BATISTA
SOUSA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II
do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B do ECA, sendo sua pena declarada extinta por decisão
transitada em julgado, consoante documento ID 132004.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 758442, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade do eleitor.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

Belém, sexta-feira, 26 de junho de 2020

127

A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor ESTEVÃO BATISTA SOUSA, inscrição eleitoral nº 057694901376.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro do eleitor, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 07 de novembro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 07 de novembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600017-69.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600017-69.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : PABLO FEITOSA MARQUES
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600017-69.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: PABLO FEITOSA MARQUES
SENTENÇA
Vistos etc.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de PABLO FEITOSA
MARQUES, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código
Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante
documento ID 367360.
A inscrição do eleitor encontra-se REGULAR junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, condenação
criminal não anotada no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759968, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o arquivamento do presente feito, em decorrência da falta do registro de
condenação no cadastro eleitoral, para o eleitor PABLO FEITOSA MARQUES, inscrição eleitoral nº
034348791341.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600025-80.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600025-80.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : GLEIDSON PEDROSO SANTOS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600025-80.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: GLEIDSON PEDROSO SANTOS
SENTENÇA
Vistos etc.

Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de GLEIDSON PEDROSO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de GLEIDSON PEDROSO
SANTOS, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343
/06 (Lei de Drogas), sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 140654.
A inscrição do eleitor encontra-se CANCELADA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 035, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 757801, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor GLEIDSON PEDROSO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor GLEIDSON PEDROSO
SANTOS, inscrição eleitoral nº 060073161309, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se
encontra no rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a
contagem do prazo a data de 09 de maio de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 09 de maio de 2027,
após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600001-18.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600001-18.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : JOSIANE NEVES REIS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600001-18.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: JOSIANE NEVES REIS
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JOCIANE NEVES
REIS, condenada em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 339 do Código Penal
Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante
documento ID 246363.
A inscrição da eleitora encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 408358, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade da eleitora.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

Belém, sexta-feira, 26 de junho de 2020

131

A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor JOCIANE NEVES REIS, inscrição eleitoral nº 066708621317.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro do eleitor, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 13 de novembro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 13 de novembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600013-66.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600013-66.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : VALMIR SOUSA ALVES
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600013-66.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: VALMIR SOUSA ALVES
SENTENÇA
Vistos etc.

Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de VALMIR SOUSA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de VALMIR SOUSA
ALVES, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código
Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante
documento ID 130448.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 399989, emitiu parecer pugnando pela inelegibilidade do
eleitor, uma vez que a condenação não foi anotada no seu cadastro eleitoral.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor VALMIR SOUSA ALVES,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 114

Belém, sexta-feira, 26 de junho de 2020

133

Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor VALMIR SOUSA ALVES,
inscrição eleitoral nº 060083441317, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 08 de maio de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 08 de maio de 2027,
após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600002-37.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600002-37.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : WILLIAM PEREIRA MENDES
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600002-37.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: WILLIAM PEREIRA MENDES
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de WILLIAM PEREIRA
MENDES, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, c/c artigo
147, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão
transitada em julgado, consoante documento ID 98802.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 399089, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor WILLIAM PEREIRA MENDES, inscrição eleitoral nº 057711241309.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600038-79.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600038-79.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : JONILSON DE ANDRADE FERREIRA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUATIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600038-79.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: AGNELO REBELO ALMEIDA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de AGNELO REBELO
ALMEIDA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826
/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em
julgado, consoante documento ID 203341.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 408383, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor AGNELO REBELO ALMEIDA , inscrição eleitoral nº 006428141325.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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PROCESSO DP Nº 0600010-14.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600010-14.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS SANTOS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600010-14.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de RAIMUNDO NONATO
SOUSA DOS SANTOS, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no art. 303, caput
, da Lei nº. 9.503/1997, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 130762.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 398874, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa, uma vez ausente causa de inelegibilidade.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS SANTOS, inscrição eleitoral nº
057703541309.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600007-25.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600007-25.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : EVALDO ABREU DE LIMA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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INTERESSADO : EVALDO ABREU DE LIMA
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600007-25.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: EVALDO ABREU DE LIMA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de EVALDO ABREU DE
LIMA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06
(Lei de Drogas), sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante
documento ID 310502.
A inscrição do eleitor encontra-se CANCELADA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 035, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 759715, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor EVALDO ABREU DE LIMA,
inscrição eleitoral nº 049076561368, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 07 de novembro de 2018, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 07 de novembro de
2026, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600003-85.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600003-85.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : ANTONIO DORINALDO MOTA
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600003-85.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: ANTONIO DORINALDO MOTA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de ANTONIO
DORINALDO MOTA, condenado em ação penal pela prática dos crimes previstos nos artigos 214 c
/c artigo 224-A do Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão
transitada em julgado, consoante documento ID 264738.
A inscrição do eleitor encontra-se SUSPENSA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 337, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 875264, emitiu parecer pugnando pelo restabelecimento
da capacidade eleitoral ativa e pela inelegibilidade do eleitor.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o restabelecimento dos direitos políticos em decorrência da extinção de
punibilidade, para o eleitor ANTONIO DORINALDO MOTA, inscrição eleitoral nº 006385681309.
Por conseguinte, na esteira do parecer do Ministério Público Eleitoral, determino o registro de
inelegibilidade no cadastro do eleitor, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se encontra no
rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a contagem do
prazo a data de 07 de novembro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 07 de setembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600002-03.2020.6.14.0104
PROCESSO :0600002-03.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : DIVANEY CASTRO DA SILVA
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600002-03.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600002-03.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: DIVANEY CASTRO DA SILVA
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de DIVANEY CASTRO DA
SILVA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código
Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado, consoante
documento ID 254204.
A inscrição do eleitor encontra-se CANCELADA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 019 (cancelamento - falecimento), no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 875267, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
Ante o exposto, determino o arquivamento do presente feito, em decorrência do registro do ASE
019 (cancelamento - falecimento) na data de 16/11/2018, para o eleitor DIVANEY CASTRO DA
SILVA, inscrição eleitoral nº 031330781392.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600023-13.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600023-13.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : JONILSON DE ANDRADE FERREIRA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600023-13.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: JONILSON DE ANDRADE FERREIRA
SENTENÇA
Vistos etc.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JONILSON DE
ANDRADE FERREIRA, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 121,
§1º, do Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em
julgado, consoante documento ID 135457.
A inscrição do eleitor encontra-se CANCELADA junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, em razão
do lançamento do ASE 035, no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 400284, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor JONILSON DE ANDRADE
FERREIRA, inscrição eleitoral nº 040376661341, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se
encontra no rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a
contagem do prazo a data de 01 de março de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 01 de março de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600006-40.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600006-40.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : JOCIMAR SOUSA DOS SANTOS
JUSTIÇA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600006-40.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: JOCIMAR SOUSA DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JOCIMAR SOUSA
DOS SANTOS, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso
II, do Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 274970.
A inscrição do eleitor encontra-se REGULAR junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, condenação
criminal não anotada no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 875277, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.

A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor JOCIMAR SOUSA DOS
SANTOS, inscrição eleitoral nº 070894231309, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se
encontra no rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a
contagem do prazo a data de 09 de setembro de 2019, data da sentença de extinção de
punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 09 de setembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600006-40.2020.6.14.0104
PROCESSO : 0600006-40.2020.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : JOCIMAR SOUSA DOS SANTOS
JUSTIÇEA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600006-40.2020.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: JOCIMAR SOUSA DOS SANTOS
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JOCIMAR SOUSA
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Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JOCIMAR SOUSA
DOS SANTOS, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso
II, do Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em julgado,
consoante documento ID 274970.
A inscrição do eleitor encontra-se REGULAR junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, condenação
criminal não anotada no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 875277, emitiu parecer pugnando pelo registro do ASE
540, se for o caso.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor JOCIMAR SOUSA DOS
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Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor JOCIMAR SOUSA DOS
SANTOS, inscrição eleitoral nº 070894231309, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se
encontra no rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a
contagem do prazo a data de 09 de setembro de 2019, data da sentença de extinção de
punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 09 de setembro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

PROCESSO DP Nº 0600012-81.2019.6.14.0104
PROCESSO : 0600012-81.2019.6.14.0104 DIREITOS POLÍTICOS (SANTARÉM - PA)
RELATOR : 104ª ZONA ELEITORAL DE SANTARÉM PA
INTERESSADO : JOSE BRITO DE ASSUNCAO
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600012-81.2019.6.14.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE
SANTARÉM PA
INTERESSADO: JOSE BRITO DE ASSUNCAO
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam os presentes autos de Extinção de Pena/Punibilidade em nome de JOSÉ BRITO DE
ASSUNÇÃO, condenado em ação penal pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I,
II e V, do Código Penal Brasileiro, sendo sua pena declarada extinta por decisão transitada em
julgado, consoante documento ID 130831.
A inscrição do eleitor encontra-se REGULAR junto ao Cadastro Nacional de Eleitores, condenação
criminal não anotada no histórico.
O Ministério Público, em manifestação ID 408523, requer, se for o caso, que conste o registro ASE
540 (inelegibilidade) no Cadastro Nacional de Eleitores.
É o relatório. Decido.
Com efeito, friso que uma das situações que dão ensejo a suspensão dos direitos políticos se trata
da condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, consoante o
disposto no art. 15, III, da CF/88.
O ato de suspensão de direitos políticos priva temporariamente o eleitor do exercício da
participação política relativo ao ato de votar e ser votado.
A Resolução TSE n. 21.538/2003 disciplina em seu art. 52 que a regularização de situação eleitoral
de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de
haver cessado o impedimento.
Já o seu art. 53, do mesmo diploma legal, enumera os documentos comprobatórios para o
restabelecimento dos direitos políticos.
A temática central se estabelece em torno do restabelecimento de direitos políticos, de sorte que é
patente que o eleitor teve sua pena criminal extinta por sentença proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais - Comarca de Santarém.
A decisão do plenário do TSE, proferida na Sessão Administrativa de 19.12.2017, assentou que a
comunicação de extinção de punibilidade é suficiente para a regularização dos direitos políticos,
não cabendo a esta Justiça especializada analisar o acerto ou desacerto da decisão do órgão de
origem, desde que seja expressa quanto à extinção da punibilidade do respectivo eleitor.
A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
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A condenação criminal é requisito para a inelegibilidade, consoante o art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar 64/90:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da
pena, pelos crimes:
(...)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública;
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução à condição análoga à de escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
Ante o exposto, determino o registro de inelegibilidade, para o eleitor JOSÉ BRITO DE
ASSUNÇÃO, inscrição eleitoral nº 072386471392, haja vista que o delito cometido pelo mesmo se
encontra no rol daqueles que ensejam a inelegibilidade, anotando-se como termo inicial para a
contagem do prazo a data de 22 de janeiro de 2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Após a digitação do código respectivo no cadastro do eleitor, arquivem-se provisoriamente os
presentes autos até a cessação de inelegibilidade, que se operará na data de 22 de janeiro de
2027, após o decurso do prazo de 08 anos.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
ALEXANDRE RIZZI
Juiz Eleitoral da 104ª Zona

105ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600032-35.2020.6.14.0105
PROCESSO
RELATOR

: 0600032-35.2020.6.14.0105 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (JURUTI - PA)
: 105ª ZONA ELEITORAL DE JURUTI PA

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADO : JULIANA COIMBRA VIEIRA

JUSTIÇA ELEITORAL
105ª ZONA ELEITORAL DE JURUTI PA
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DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060003235.2020.6.14.0105 / 105ª ZONA ELEITORAL DE JURUTI PA
INTERESSADO: J. C. V.
SENTENÇA
Trata-se de procedimento administrativo destinado a apurar coincidência de inscrições eleitorais
envolvendo o mesmo eleitor.
O feito veio instruído com espelho da coincidência 1DPA2002728261, dando conta de que a
eleitora Juliana Coimbra Vieira teria realizado duas operações RAE (Requerimento de Alistamento
Eleitoral) de ALISTAMENTO na data de 27/02/2020 e 19/02/2020.
Foram juntados, ainda, documentos comprobatórios de que a eleitora em questão apresentas duas
inscrições eleitorais e que existe um erro de grafia na inscrição não liberada após o batimento do
Tribunal Superior Eleitoral.
Segundo a informação prestada pelo Chefe de Cartório o operador ao perceber o erro de grafia
não procedeu com a correção, pelo contrário, realizou nova operação de alimentos, dessa vez com
a grafia correta do nome da eleitora.
Nos casos como o ora apresentado a Resolução TSE n. 21.538/2003 assim dispõe sobre as
duplicidades:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
preferencialmente, recair:
I - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III - naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV - naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
V - na mais antiga.
Desta forma, determino que o Cartório Eleitoral efetue o cancelamento da inscrição mais antiga, ou
seja, a inscrição eleitoral não liberada (081566621309), mantendo-se a inscrição com a grafia
correta do nome (081566791341).
Dispensa-se o envio deste procedimento ao Ministério Público Eleitoral por não haver elementos
indicativos de crime eleitoral.
Publique-se. Cumpra-se.
Juruti - PA, 23 de junho de 2020
Vilmar Durval Macedo Junior
Juiz Eleitoral da 105ª ZE/PA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600033-20.2020.6.14.0105
PROCESSO

: 0600033-20.2020.6.14.0105 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (JURUTI PA)

RELATOR

: 105ª ZONA ELEITORAL DE JURUTI PA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

RESPONSÁVEL : ISAIAS BATISTA FILHO
ADVOGADO

: MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA (10516/PA)

RESPONSÁVEL : JULIETE SOUSA COELHO
ADVOGADO

: MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA (10516/PA)

REQUERENTE

: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB

ADVOGADO

: MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA (10516/PA)
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JUSTIÇA ELEITORAL
105ª ZONA ELEITORAL DE JURUTI PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600033-20.2020.6.14.0105 / 105ª ZONA
ELEITORAL DE JURUTI PA
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
RESPONSÁVEL: ISAIAS BATISTA FILHO, JULIETE SOUSA COELHO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA - PA10516
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA - PA10516
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA - PA10516
DESPACHO
I - Publique-se edital com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer
interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período;
II - Junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do §
7º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019;
III - Proceda-se a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos
da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - Visando garantir os princípios do contraditório, da ampla defesa, da sumariedade e da
celeridade, bem como, da máxima efetividade da atividade jurisdicional, inobstante se trate de
prestação de contas simplificada, havendo indícios de irregularidade, requisite informações
adicionais e /ou determine diligências específicas para complementação dos dados ou para
saneamento das falhas, no prazo de 3 (três) dias, com a perfeita indicação dos documentos ou
elementos que devem ser apresentados.
V - Em seguida, encaminhe-se para a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as
matérias previstas nos incisos II, III e IV, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso tenha sido oferecida
impugnação ou detectada qualquer irregularidade pelo órgão técnico, intime-se o prestador de
contas para sobre elas se manifestar no prazo de 3 (três) dias.
VI - Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral par parecer no prazo de
5 (cinco) dias.
VII - Após, retornem os autos conclusos.
Juruti - PA, 24 de junho de 2020.
______________________________________
Vimar Durval Macedo Junior
Juiz Eleitoral da 105ª ZE/PA

NOTIFICAÇÕES
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600031-50.2020.6.14.0105
PROCESSO
RELATOR

: 0600031-50.2020.6.14.0105 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (JURUTI - PA)
: 105ª ZONA ELEITORAL DE JURUTI PA
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INTERESSADO : THALITHA RHANAY ANDRADE PAIVA
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ

JUSTIÇA ELEITORAL
105ª ZONA ELEITORAL DE JURUTI PA
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060003150.2020.6.14.0105 / 105ª ZONA ELEITORAL DE JURUTI PA
INTERESSADO: T. R. A. P.
SENTENÇA
Trata-se de procedimento administrativo destinado a apurar coincidência de inscrições eleitorais
envolvendo o mesmo eleitor.
O feito veio instruído com espelho da coincidência 1DPA2002728331, dando conta de que a
eleitora Thalitha Rhanay Andrade Paiva teria realizado duas operações RAE (Requerimento de
Alistamento Eleitoral) de ALISTAMENTO na data de 09/03/2020.
Foram juntados, ainda, documentos comprobatórios de que a eleitora em questão apresentas duas
inscrições eleitorais e que existe um erro de grafia na inscrição não liberada após o batimento do
Tribunal Superior Eleitoral.
Segundo a informação prestada pelo Chefe de Cartório o operador ao perceber o erro de grafia
não procedeu com a correção, pelo contrário, realizou nova operação de alimentos, dessa vez com
a grafia correta do nome da eleitora.
Nos casos como o ora apresentado a Resolução TSE n. 21.538/2003 assim dispõe sobre as
duplicidades:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas
ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá,
preferencialmente, recair:
I - na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor;
II - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
III - naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor;
IV - naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição;
V - na mais antiga.
Desta forma, determino que o Cartório Eleitoral efetue o cancelamento da inscrição eleitoral não
liberada (081567231350), mantendo-se a inscrição com a grafia correta do nome (081567251317).
Dispensa-se o envio deste procedimento ao Ministério Público Eleitoral por não haver elementos
indicativos de crime eleitoral.
Publique-se. Cumpra-se.
Juruti - PA, 23 de junho de 2020.
Vilmar Durval Macedo Junior
Juiz Eleitoral da 105ª ZE/PA
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