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INTIMAÇÃO
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO (11530): 0602252-98.2018.6.14.0000.
RELATOR: ROBERTO GONCALVES DE MOURA.
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ.
INTIMADO:
INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARÁ;
ADVOGADO: ALEX PINHEIRO CENTENO (OAB/PA Nº 15.042)
ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO (OAB/PA Nº 14.871)
ADVOGADO: ARTHUR SISO PINHEIRO (OAB/PA Nº 17.657)
ADVOGADO: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (OAB/PA Nº 18.940)
ADVOGADO: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH (OAB/PA Nº 18.950)
ADVOGADO: VICTÓRIA KAROLYNNE FIDELIS OLIVEIRA (OAB/PA Nº 25.231)
ADVOGADO: BIANCA RIBEIRO LOBATO (OAB/PA Nº 24.701)
FINALIDADE: Fica o interessado acima identificado intimado da decisão ID nº 3802269, que
segue, prolatada pelo Exmo. Sr. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Presidente, no bojo do Processo em epígrafe.
Eu, VESPASIANO JOSE DE RUBIM NUNES NETO, CPADI/SJ, lavrei esta intimação, aos vinte
dias do mês de maio de 2020.
INTEIRO TEOR DA DECISÃO:
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO Nº 0602252-98.2018.6.14.0000.
Ref.: Petição ID 3798919.
DECISÃO
Cuida-se de requerimento (id 3798919) apresentado pelo Movimento Democrático Brasileiro Diretório Estadual do Pará, por meio do qual requer a "suspensão do ato de nova totalização
(reprocessamento) dos resultados das Eleições Gerais 2018, convocado através do Edital n.º 131
/2020 - TRE/PRE/DG/SJ/CPADI, para ser realizada no dia 15 de maio de 2020, até nova
deliberação do Tribunal Superior Eleitoral sobre pedido expresso formulado pelo MDB quanto a
destinação dos votos atribuídos ao candidato a deputado IRAN ATAÍDE DE LIMA, do MDB, assim
considerando a nulidade da deliberação anterior, ou ainda até a publicação do acórdão resultante
do julgamento do dia 30.04.2020, onde poderá ser observado se houve - ou não - a omissão ora
suscitada, por parte do TSE".
Colhe-se da petição, em síntese, o seguinte:
(1) que em face da decisão do TSE que indeferiu o registro de candidatura de Iran Ataíde de Lima
foram por este opostos Embargos de Declaração, bem como pela Coligação "Lutando pelo Pará"
e, por fim, apresentada petição pelo MDB, "na condição de terceiro interessado";
(2) referidos embargos e a petição do MDB Estadual foram apreciados em 05.09.2020 (rectius:
2019), cujo acórdão teria sido publicado em 25.09.2020 (rectius: 2019);
(3) naquele acórdão os embargos da coligação "Lutando pelo Pará" foram acolhidos para prestar
esclarecimentos, tendo sido rejeitados os embargos de Iran Ataíde e não conhecida a petição do
MDB;
(4) que deste último julgado foram opostos novos embargos de declaração pelo candidato Iran
Ataíde de Lima, os quais teriam sido acolhidos, no dia 30.04.2020, para anular o julgamento dos
primeiros embargos opostos pelo candidato, "bem como dos aclaratórios opostos pela Coligação
'Lutando pelo Pará' e Petição de Terceiro Interessado apresentada pelo MDB - Estadual";
(5) defende que, naquele contexto, o TSE, ao anular o acórdão anterior, apreciou, no dia 30/04
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(5) defende que, naquele contexto, o TSE, ao anular o acórdão anterior, apreciou, no dia 30/04
/2020, apenas o mérito dos primeiros embargos de declaração do candidato, deixando, no seu
entender, de apreciar os aclaratórios da Coligação e o petitório do MDB, o que se observaria da
certidão de julgamento acostada a estes autos (ID 3742769);
(6) outrossim, no entender do requerente, pende de análise a matéria relacionada à destinação dos
39.585 votos obtidos pelo candidato, o que tornaria inviável a realização do reprocessamento
"quando não se há manifestação válida do TSE, relacionado à destinação dos votos direcionados
ao candidato que teve seu registro indeferido, malgrado haver pedidos expressos neste sentido,
como a manifestação deste partido e os Embargos de Declaração de opostos pela Coligação
'Lutando pelo Pará', que não foram objeto de apreciação na sessão do dia 30.04.2020";
(7) aduz que a Informação nº 10/2020, acolhida pela Presidência, parte de premissa exposta em
julgamento/acórdão que veio a ser anulado pelo TSE, repisando, uma vez mais, não haver
manifestação sobre qual será a destinação dos votos atribuídos ao candidato em questão;
(8) alega possuir legitimidade e interesse jurídico para a apresentação do presente requerimento
tendo em vista que a retotalização irá atingir sua composição na bancada da ALEPA, seja pela
alteração na lista de eleitos do partido/coligação seja pela eventual modificação de quociente
eleitoral; ainda, justifica seu interesse por ter sido o candidato Iran Lima indicado pela agremiação
e eleito por seus pares para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da ALEPA, bem
como presidência da Comissão de Acompanhamento da Situação Fiscal e Execução Orçamentária
e Financeira das Medidas Relacionadas à Pandemia do Coronavírus - COVID-19, exercendo "(...)
atividades de grande relevo, sendo temerário e precipitado o cancelamento de seu diploma e
retotalização dos votos, sem a segurança jurídica necessária, que, no caso, está ausente ante a
omissão do TSE quanto à destinação dos votos".
Instado a se manifestar, o Exmo. Sr. Procurador Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do
pedido (id 3802169), pelas seguintes razões: a) a nova totalização é obrigatória, nos termos do art.
218, I c/c art. 247 da Resolução TSE nº 23.554/17, de forma que o TRE-PA está apenas
cumprindo ordem emanada do TSE; b) inexiste comando para suspender o ato e c) as razões
invocadas pelo partido político como fundamentos para a suspensão deveriam ser arguidas no
processo originário de registro de candidatura, não detendo este Regional competência para
analisar, v.g., a suposta omissão alegada.
É o breve relatório. Decido:
Tratam os presentes autos de processo de apuração de eleição, feito de natureza administrativa
instaurado nos termos do art. 220 e seguintes da Resolução TSE nº 23.554/17. Neste processo a
Comissão Apuradora apresenta o Relatório Geral de Apuração ao Tribunal que, ao final, lavra a
denominada Ata Geral das Eleições e proclama o resultado definitivo do pleito na circunscrição, o
que restou efetivamente ultimado através da Resolução TRE-PA nº 5.497, de 12 de novembro de
2018.
Em atenção ao disposto no art. 247 da Resolução TSE nº 23.554/17, o Tribunal realiza o
acompanhamento de todos os processos de registro de candidaturas, de forma que havendo
alteração na situação jurídica do partido político, da coligação ou do candidato que acarrete
alteração de resultado, seja realizada a obrigatória nova totalização, inclusive, caso o
reprocessamento seja realizado após a diplomação, com adoção de providências necessárias à
expedição de novos diplomas e cancelamento dos anteriores, se houver alteração dos eleitos.
Nestes autos, portanto, não se julga registro de candidaturas de candidaturas ou ações eleitorais,
mas apenas a estas se dá cumprimento em razão dos seus reflexos nos resultados do pleito.
O cerne da argumentação trazida pelo MDB consiste na afirmação de que com o julgamento dos
segundos embargos de declaração opostos por Iran Ataíde de Lima no dia 30.04.2020 e a
anulação do acórdão anterior publicado em 25.09.2019, que teria julgado os primeiros embargos e
também a insurgência da Coligação "Lutando pelo Pará" e petição do próprio MDB, estaria
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anulação do acórdão anterior publicado em 25.09.2019, que teria julgado os primeiros embargos e
também a insurgência da Coligação "Lutando pelo Pará" e petição do próprio MDB, estaria
pendente de definição, até o momento, a questão afeta ao destino dos votos dados ao candidato,
razão pela qual postula a suspensão da retotalização até nova deliberação do TSE ou até a
publicação deste último escólio para que se observe se houve - ou não, a omissão suscitada.
Com efeito, não assiste razão ao peticionante.
De plano, consigno que eventual omissão, contradição, erro, injustiça da decisão, ou outra
insurgência afeta ao mérito do processo de registro de candidatura deve ser neste apresentada, na
forma prescrita em lei, devidamente endereçado à autoridade competente para sua apreciação e
julgamento.
Ademais, a Corte Superior Eleitoral, ao julgar os segundos embargos de declaração opostos por
Iran Ataíde de Lima na sessão do dia 30.04.2020 para anular o acórdão resultante do julgamento
dos primeiros declaratórios, rejeitá-los e não reconhecer como apta para afastar a inelegibilidade a
causa superveniente trazida para análise, a qual se operou muito após a data da diplomação,
determinou a imediata comunicação a este TRE-PA, independentemente da publicação do acórdão.
Outrossim, restou mantido o indeferimento do pedido de registro de candidatura do candidato,
conforme acórdão publicado no dia 01.04.2019, o qual tem plena eficácia jurídica, mormente não
disporem os recursos eleitorais de efeito suspensivo (art. 257 do Código Eleitoral c/c art. 261 da
Res. TSE nº 23.554/17).
Desta forma, e havendo a comunicação direta ao TRE-PA para providências à luz do decidido pelo
Tribunal Superior Eleitoral em sede de registro de candidaturas, com a verificação da modificação
da situação jurídica de candidato eleito, impõe-se a adoção das medidas previstas no art. 247 da
Resolução TSE nº 23.554/17.
Ressalto não ser possível a este TRE, mero executor da decisão prolatada pelo TSE, não cumprila, como pretende a parte, "até a publicação do acórdão", quando este próprio determina sua
comunicação "independentemente de publicação". Caso assim procedesse, esta casa estaria em
flagrante violação ao decidido pela instância superior.
Ainda, quanto ao destino da votação do candidato que teve seu registro indeferido após o pleito,
destaco que a decisão desta Presidência para determinar o reprocessamento, acolhendo a
Informação nº 10/2020 - TRE/PRE/DG/SJ/CPADI, não está embasada em premissa constante do
julgamento que teria sido anulado, mas no disposto nos arts. 175, §4º, do Código Eleitoral c/c art.
218, inciso I, da Resolução TSE nº 23.554/17, os quais dispõem que serão contados para a
legenda os votos dados a candidato cujo registro esteja deferido na data do pleito e tenha sido
indeferido posteriormente, hipótese na qual se encontra o candidato ao cargo de Deputado
Estadual (Eleição Proporcional), Sr. Iran Ataíde de Lima.
Destarte, a destinação dos votos de candidato com status "apto: deferido com recurso" na data do
pleito, indeferido posteriormente, encontra correspondente normativo específico na legislação de
regência, não constituindo, portanto, qualquer impedimento a que este Tribunal cumpra o disposto
no art. 247 da Resolução de Atos Preparatórios, que reza ser obrigatório o reprocessamento
quando houver alteração da situação jurídica que acarrete modificação de resultado.
Neste sentido, a jurisprudência é pacífica. Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. SÚMULA 20
/TSE. CASO DOS AUTOS. ESPECIFICIDADE. FOTOGRAFIA. FICHA DE FILIAÇÃO.
PRESIDENTE.
PARTIDO

POLÍTICO.

COMPROVAÇÃO.

DATA

ANTERIOR.

CONCLUSÃO

DIVERSA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. RECONSIDERAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)
4. Na hipótese de indeferimento, após o pleito, de candidatura a cargo proporcional, os votos serão
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4. Na hipótese de indeferimento, após o pleito, de candidatura a cargo proporcional, os votos serão
computados em favor da respectiva grei, nos termos do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 14402, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2016)
-o-o-oELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO

FEDERAL.

ELEIÇÕES

PROPORCIONAIS.

PRIMEIRO

SUPLENTE.

COLIGAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. DEFERIDO.
(...)
3. Na espécie, a decisão do Tribunal Regional está em consonância com o entendimento desta
Corte de que a regra do § 4º do art. 175 do Código Eleitoral não foi afastada pelo art. 16-A da Lei
nº 9.504/97 e, portanto, nas eleições proporcionais, os votos dados a candidato cujo registro
encontra-se deferido na data da eleição - como na hipótese destes autos - devem ser computados
para a legenda. Precedentes.
4. Agravo regimental do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 106886, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 123, Data 01/07/2015, Página 7/8)
-o-o-oELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CASSAÇÃO. DIPLOMA.
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ART. 175, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
INCIDÊNCIA.
(...)
2. O art. 16-A da Lei 9.504/97 não se aplica à espécie, pois é incontroverso nos autos que o
candidato estava com seu registro de candidatura deferido na data do pleito, ocorrido em
2.10.2016, haja vista a decisão proferida em 1º.9.2016, nos autos do RCAND 27148.2016.6.05.0180, contra a qual não houve recurso.
3. A cassação do registro do candidato em sede de recurso contra expedição de diploma,
decorrente da revogação, em 14.10.2016, da decisão liminar que garantiu o seu deferimento, atrai
a incidência do art. 175, § 4º, do Código Eleitoral, segundo o qual a declaração de nulidade dos
votos dos candidatos inelegíveis ou não registrados não "se aplica quando a decisão de
inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que
concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o
partido pelo qual tiver sido feito o seu registro".
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 5256, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Tomo 156, Data 07/08/2018, Página 32/33)
Percebe-se, pois, que em eleições proporcionais, quando o indeferimento do pedido de registro de
candidatura opera-se após a data das eleições, incide na espécie o disposto no art. 175, § 4º, do
CE, que garante a contagem dos votos obtidos para o partido pelo qual concorreu o candidato,
cujo registro se encontrava deferido na data da eleição, como se observa no presente caso.
Referido dispositivo está albergado, ainda, em correspondente no Capítulo "Da Destinação dos
Votos na Totalização Proporcional" da Resolução TSE nº 23.554/17, senão vejamos:
Art. 218. Serão contados para a legenda os votos dados a candidato:
I - cujo registro esteja deferido na data do pleito e tenha sido indeferido posteriormente (Código
Eleitoral, art. 175, § 4º; e Lei nº 9.504/1997, art. 16-A, parágrafo único);
(...)
A agremiação, portanto, não terá o alegado prejuízo com o reprocessamento, na medida em que,
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(...)
A agremiação, portanto, não terá o alegado prejuízo com o reprocessamento, na medida em que,
como visto, os votos do candidato em questão serão aproveitados para o partido/coligação,
mantendo a proporção do quociente partidário e o número de vagas obtidos, de sorte que a única
mudança real ocorrerá na ordem de suplência.
Desta forma, o argumento de que o TSE ainda não teria se pronunciado sobre o destino dos votos
dados ao candidato Iran Ataíde de Lima é frágil, insubsistente e, acima de tudo, em nada modifica
a situação de indeferimento da candidatura e a necessidade de que se proceda ao
reprocessamento dos resultados, à míngua de qualquer pronunciamento suspendendo seus
efeitos. Em verdade, após consulta aos autos do RO nº 0600508-68.2018.6.14.0000, verificamos
que até o momento não foi interposto qualquer medida após o julgamento dos segundos embargos
de declaração.
Por todo o exposto, considerando: (1) os expedientes recebidos por este TRE-PA no dia 04/05
/2020 (id's 3742719 e 3742769), através dos quais o Tribunal Superior Eleitoral comunica o
resultado do julgamento dos segundos embargos opostos pelo Sr. IRAN ATAÍDE DE LIMA e
determina a adoção de providências à luz do decidido no RO nº 0600508-68.2018.6.14.0000; (2) a
apontada alteração na situação jurídica do candidato eleito e diplomado, Sr. IRAN ATAÍDE DE
LIMA, a qual acarreta modificação do resultado das Eleições Gerais de 2018; (3) a existência de
normativo expresso quanto ao destino dos votos dados a candidato que encontra-se com seu
registro deferido na data do pleito (sub judice) e indeferido posteriormente, ex vi art. 175, §4º do
Código Eleitoral c/c art. 218, I, da Res. TSE nº 23.554/17; (4) a circunstância de que eventual
insurgência quanto ao decidido pela Corte Superior Eleitoral deve ser alegada na via e perante a
autoridade competente, e não em processo administrativo destinado unicamente à consolidação
dos procedimentos da apuração, INDEFIRO, em consonância com o parecer ministerial, o pedido
de suspensão do reprocessamento convocado pelo Edital nº 131/2020, cuja realização está, pois,
MANTIDA para o dia 15 de maio de 2020, às 10 horas.
P. R. I.
Belém, 14 de maio de 2020.
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
Presidente

PORTARIAS
PORTARIA N.º 19.567/2020
PORTARIA Nº 19567/2020 TRE/PRE/DG/GPEG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, RESOLVE:
Art. 1º CONSTITUIR, no âmbito deste Regional, a Comissão de Execução do Projeto de Apuração
das Eleições 2020 (CEPAE2020), responsável pela elaboração, acompanhamento e adoção das
providências necessárias à garantia da tempestiva montagem e da infraestrutura adequada ao
pleno funcionamento de todos os ambientes envolvidos no projeto de apuração do município de
Belém.
Art. 2º A comissão integrará distintas áreas de atuação com os correspondentes responsáveis,
conforme discriminado a seguir:
I - Coordenação Geral, responsável: Hérika Carla da Costa Sodré de Souza (GPEG/DG);
II - Infraestrutura de TI, responsáveis: Antônio Edivaldo De Oliveira Gaspar (COINF/STI) e Laila de
Nazaré Brabo do Prado (SIC/COINF/STI);
III - Material de Consumo e Permanente, responsável: Giselle de Oliveira Teixeira Pinto (COMAP
/SA);
IV - Coordenadoria de Logística de Eleições, responsável: Dilson Athias Mesquita (COLOG/STI);
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IV - Coordenadoria de Logística de Eleições, responsável: Dilson Athias Mesquita (COLOG/STI);
V - Segurança Institucional, responsável: Cláudio Luiz Santos Silva (GSI/DG);
VI - Serviços Gerais, responsável: Charles da Costa Ribeiro (COSEG/SA);
VII - Serviços auxiliares e de Integração, responsáveis: Walber Joaquim dos Remédios (SA),
Rodrigo Augusto Nascimento Monteiro Valdez (SGP) e Patrícia Guimarães Rocha de Saboya
(GPEG/NPGI);
VIII- Corregedoria, responsável: Sabrina Bittencourt Guimarães Castro (COPJC/CRE);
IX - Serviço de Montagem e Engenharia, responsável: Diego Reynolds do Nascimento Lopes
(COEDI/SA);
X - Central de Atendimento ao Eleitor, responsável: Zilomar de Jesus Pereira (CAE).
Art. 3º Sem prejuízo da execução de outras atividades necessárias ao bom andamento dos
trabalhos, compete aos responsáveis das áreas discriminadas no art. 2º:
I - Coordenação Geral: acompanhar a execução das ações pertinentes a cada área da comissão e
/ou de iniciativa própria dos responsáveis, com vistas a garantir a sinergia dos procedimentos, bem
como interagir com os responsáveis pelo espaço físico onde serão executados os trabalhos;
II - Infraestrutura de TI: indicar e disponibilizar os equipamentos de informática e garantir o acesso
aos sistemas de TI necessários aos trabalhos a serem desenvolvidos pelas juntas apuradoras e
junta totalizadora do município de Belém, bem como em todos os demais ambientes a serem
estruturados, auxiliando - no que for pertinente - os serviços de projeção e sistema de som e vídeo
que eventualmente forem contratados para dar maior publicidade aos trabalhos de apuração;
III - Material de Consumo e Permanente: disponibilizar todos os materiais de consumo e
permanentes a serem utilizados em cada um dos ambientes a serem estruturados, cabendo ainda
a promoção dos controles inerentes à movimentação de bens (permanentes e de consumo) a
serem empregados nos respectivos espaços;
IV - Serviços de Montagem e Engenharia: propor o leiaute dos distintos ambientes a serem
estruturados promovendo as adequações consensualmente definidas entre os membros da
Comissão, acompanhar os serviços de montagem de estruturas físicas para garantir a
conformidade com o leiaute aprovado pela Comissão;
V - Segurança Institucional: apresentar e executar plano de segurança para garantia da integridade
das pessoas e dos materiais empregados nos trabalhos de apuração das Eleições 2020, atuando
junto aos órgãos de segurança pública, trânsito e bombeiros visando à obtenção de apoio à
realização das atividades, inclusive de primeiros socorros, bem como credenciando veículos e
pessoas autorizados a circular no local;
VI - Serviços Gerais: definir quantitativo e disponibilizar os servidores terceirizados para auxiliar os
trabalhos de apuração, os serviços de limpeza e a conservação dos ambientes ali estruturados,
além de prever e garantir a instalação de linhas telefônicas e a infraestrutura elétrica para uso dos
equipamentos;
VII - Serviços Auxiliares e de Integração: compete auxiliar o desenvolvimento das atividades da
Coordenação Geral, bem como das demais áreas de atuação desta Comissão, além de adotar
ações que visem à integração dos trabalhos afetos a cada área e executar - sob demanda ou por
ato próprio - eventuais ações não mapeadas previamente ou não inseridas no escopo de atuação
das demais áreas referenciadas acima.
§ 1º Os responsáveis de áreas deverão atuar proativamente na execução das ações necessárias,
devendo sempre comunicar o andamento destas aos demais membros da Comissão, podendo,
inclusive, contatar diretamente com os contratados para execução dos serviços afetos a sua área.
§ 2º É conferida aos responsáveis de áreas a discricionariedade de indicação de servidor voltado
ao auxílio das atividades afetas à respectiva área de atuação.
Art. 4º Os trabalhos da Comissão de Execução do Projeto de Apuração das Eleições 2020
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Art. 4º Os trabalhos da Comissão de Execução do Projeto de Apuração das Eleições 2020
encerrar-se-ão após exauridos todos os procedimentos decorrentes das atividades de apuração
das Eleições no 1º turno e 2º turno, se houver.
Art. 5º Os casos omissos serão apreciados pela Direção Geral do TRE-PA.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 13 de maio de 2020.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Presidente

SECRETARIA DO TRIBUNAL
ACÓRDÃOS
ACÓRDÃO Nº 30.977
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 63-07.2015.6.14.0000 - MUNICÍPIO DE BELÉM-PA
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/PA, DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ
ADVOGADO: CLÁUDIO RONALDO BARROS BORDALO - OAB: 8601/PA
INTERESSADO: MILTON ZIMMER SCHINEIDER, PRESIDENTE
ADVOGADO: CLÁUDIO RONALDO BARROS BORDALO - OAB: 8601/PA
INTERESSADO: MARIA DE JESUS DOS SANTOS LIMA, TESOUREIRA
ADVOGADO: CLÁUDIO RONALDO BARROS BORDALO - OAB: 8601/PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2014. DOCUMENTOS.
APRESENTAÇÃO. JUNTADA. EXTEMPORANEIDADE. VÁRIAS OPORTUNIDADES. ARTIGO 35,
§ 9º, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.546/2017. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADES.
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS. FORMA. INADEQUAÇÃO. DOAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. RECIBO. ASSINATURA. NECESSIDADE. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE
CAIXA. NECESSIDADE. HIGIDEZ CONTÁBIL. DEMONSTRATIVO DE ACORDO DAS DÍVIDAS
DE

CAMPANHA.

DILIGÊNCIA.

NÃO

ATENDIMENTO.

DOCUMENTAÇÃO

FISCAL.

APRESENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEVER. REAPRESENTAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO TSE. SEGUIMENTO.
DEVER. DESPESAS. REALIZAÇÃO. FORMA. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRATIVO DE
RECEITAS E DESPESAS. LIVRO RAZÃO. DIVERGÊNCIA. ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO DO
TSE N. 21.841/2004. DESPESAS PARTIDÁRIAS. CHEQUES NOMINATIVOS. CRÉDITO
BANCÁRIO. DEVER. ÚNICO CHEQUE. DESCUMPRIMENTO. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO.
DESPESA. MÍNIMO DE 5% DO REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO. ARTIGO 44, V, DA LEI N.
9096/95. VALOR REMANESCENTE NÃO REPASSADO. APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO
SEGUINTE AO DO JULGAMENTO DAS CONTAS. ACRÉSCIMO DE 2,5%. EXAME ISOLADO.
RESSALVAS. DESPESA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA. FUNDO
PARTIDÁRIO.

NECESSIDADE.

COMPROVAÇÃO.

AUSÊNCIA.

DEVOLUÇÃO.
RECURSO

DE

DESPESA.
ORIGEM

RECURSO.

NÃO

ORIGEM.

IDENTIFICADA.

RONI.

DEVOLUÇÃO. CONJUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. FALHAS
GRAVES. SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS
VALORES NÃO COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO AO FUNDO PARTIDÁRIO DOS VALORES DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
1. A Resolução do TSE n° 23.546/2017 dispõe que as regras processuais se aplicam para
prestações de contas partidárias anuais relativas aos exercícios 2009 e seguintes. Não obstante
incidir para o exercício 2014 a regra processual do art. 38 que "havendo [...] irregularidades
constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica ou no parecer oferecido pelo MPE,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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constatadas no parecer conclusivo emitido pela unidade técnica ou no parecer oferecido pelo MPE,
o juiz ou relator deve determinar a intimação do órgão partidário e dos responsáveis, na pessoa de
seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo", outra regra prescreve que há preclusão quando não atendidas as diligências
determinadas (§ 9º do artigo 35).
2. O Demonstrativo de Contribuições Recebidas deve ser apresentado impresso ou em cópia
autenticada, conforme se estrai dos comandos da Resolução do TSE n. 21.841/2004.
3. As doações devem ser devidamente comprovadas com o recibo correspondente, que deve, à
toda evidência, conter a assinatura do doador .
4. Pode ser requerido o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não confunde com o Livro Caixa, e
é o documento que apresenta o resumo das operações relativas às atividades operacionais de
investimento e financiamento do partido e se mostra por vezes necessário à denotar a higidez
contábil.
5. Pode ser requerido para fins de comprovação de que o partido programa a devida quitação dos
seus débitos o demonstrativo de acordo das dívidas de campanha, e o não atendimento da
diligência pode levar à desaprovação das contas.
6. A apresentação de documentos fiscais na prestação de contas de campanha não desobriga a
agremiação partidária de apresentá-los também na prestação de contas anual, conforme, por
exemplo, a própria Resolução do TSE n. 23.463/2016 (norma para prestação de contas de
campanha) dispõe (art. 42, II).
5. O partido deve seguir as instruções normativas do TSE quanto, por exemplo, à forma pela qual
devem ser realizadas as despesas partidárias (Instrução Normativa n. 4). Desse modo, se o não
seguimento desses normativos levar à divergência de informações, pode ser motivo de
desaprovação.
6. O art. 10 da Resolução do TSE n. 21.841/2004 estabelece o dever da legenda partidária de
realizar as despesas dela através de cheques nominativos ou crédito bancário. A utilização de
"único cheque" desrespeita a norma e compromete a fiscalização contábil feita pela Justiça
Eleitoral.
7. A não aplicação do mínimo de 5% do montante do Fundo Partidário para a criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 44, V,
da Lei n. 9.096/95) é, segundo a jurisprudência do TSE, motivo apenas de imposição de ressalvas
às contas, se vista isoladamente. No entanto, para o exercício seguinte ao do julgamento da
prestação de contas, deverá ser acrescido 2,5% ao valor remanescente, para a específica
destinação ao programa.
8. As despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário devem ser devidamente
comprovadas, conforme o art. 9º da Resolução do TSE n. 21.841/2004, e o descumprimento dessa
regra leva à desaprovação das contas e a devolução ao erário dos valores correspondentes.
9. Os recursos com despesa respectiva devem ter a origem devidamente comprovada ou, então,
não poderiam ser utilizados. Caso isso não ocorra, o gasto é caracterizado como recurso de
origem não identificada - RONI e deve ser objeto de devolução ao erário (art. 6º da Resolução do
TSE n. 21.841/2004).
10. Se o conjunto da prestação de contas possui irregularidades graves, as contas devem ser
desaprovadas e, conforme o caso, deve haver o recolhimento ao erário das despesas realizadas
sem a devida comprovação e a suspensão de cotas do Fundo Partidário. Essa última sanção deve
ser aplicada de maneira proporcional e razoável com a gravidade das irregularidades.
11. Prestação de contas desaprovadas com as consequências cabíveis.
ACORDAM os Juízes Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, à unanimidade, jugar
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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ACORDAM os Juízes Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, à unanimidade, jugar
desaprovadas as Contas, nos termos do voto da Relatora. Votaram com a Relatora o Juiz Federal
Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes e os Juízes Álvaro José Norat de Vasconcelos, Edmar
Silva Pereira, José Alexandre Buchacra Araújo e Luzimara Costa Moura. Presidiu o julgamento o
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
Belém, 23 de abril de 2020.
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - Relatora

ACÓRDÃO Nº 30.937
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 494-65.2016.6.14.0013 MUNICÍPIO DE BRAGANÇA-PA (13ª ZONA ELEITORAL - BRAGANÇA)
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: AMANDA LIMA FIGUEIREDO - OAB: 11751/PA; IGOR OLIVEIRA COTTA - OAB:
18743/PA; MARCIA ROBERTA FONTEL DE OLIVEIRA - OAB: 6474/PA E FLAVIA RENATA
FONTEL DE OLIVEIRA PESSOA - OAB: 6.440/PA
EMBARGANTE: RENATO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADA: AMANDA LIMA FIGUEIREDO - OAB: 11751/PA
EMBARGADA: COLIGAÇÃO TRABALHO E COMPROMISSO PELO POVO DE BRAGANÇA
ADVOGADOS: RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON - OAB: 19.681/PA; ORLANDO
BARATA MILEO JUNIOR - OAB: 7039/PA; SOLON DA SILVEIRA BEZERRA NETO - OAB: 19335
/PA E RENAN SANTOS MIRANDA - OAB: 17253/PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. DIVULGAÇÃO IRREGULAR. ELEIÇÕES 2016.
ERROS

MATERIAIS.

CORREÇÃO.

RECURSO.

INADMISSIBILIDADE.

CORREÇÃO.

ACOLHIMENTO. EFEITO INFRINGENTE. REFORMA. ADMISSIBILIDADE.
1. Erros materiais, ainda que simples, devem ser corrigidos pela via aclaratória sem que, por conta
deles, deva haver infringência.
2. O decisório pela inadmissibilidade de recurso que assim o fez por premissa equivocada, pode
ser corrigido nos embargos declaratórios e, conforme o caso, é aplicado o efeito infringente para
reformá-lo e, por consequência, ele pode ser admitido.
3. Embargos de declaração acolhidos e aplicados efeitos infringentes para admitir o recurso
eleitoral.
ACORDAM os Juízes Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, à unanimidade, conhecer e
acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Votaram com a
Relatora o Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes e os Juízes Álvaro José Norat
de Vasconcelos, Edmar Silva Pereira e José Alexandre Buchacra Araújo. Presidiu o julgamento o
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
Belém, 19 de março de 2020.
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - Relatora

ACÓRDÃO Nº 30.870
RECURSO ELEITORAL Nº 501-57.2016.6.14.0013 - MUNICÍPIO DE BRAGANÇA-PA
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
RECORRENTE: ALUIZIO DE SOUZA BARROS

ADVOGADOS: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO - OAB: 12948/PA; ALANO LUIZ QUEIROZ
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. 89

Belém, quinta-feira, 21 de maio de 2020

11

ADVOGADOS: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO - OAB: 12948/PA; ALANO LUIZ QUEIROZ
PINHEIRO - OAB: 10826/PA; WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA - OAB: 13369/PA;
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB: 16.269-B/PA; FELIPE LEÃO FERRY - OAB: 14856
/PA; HELOISA TABOSA BARROS LEÃO - OAB: 18762/PA; DANIEL BORGES PINTO - OAB:
14436/PA; JOÃO BATISTA CABRAL COELHO - OAB: 19846/PA; SÂMIA HAMOY GUERREIRO OAB: 20176/PA; JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA - OAB: 21232/PA; TAMARA MONTEIRO DE
FIGUEIREDO - OAB: 21257/PA; ADRIANO BORGES DA COSTA NETO - OAB: 23406/PA;
DANILO COUTO MARQUES - OAB: 23405/PA E VANESSA AMÂNCIO DE LIMA - OAB: 20072/PA
RECORRENTE: MANOEL TORRES CARDOSO
ADVOGADOS: LUIZ SÉRGIO PINHEIRO FILHO - OAB: 12948/PA; ALANO LUIZ QUEIROZ
PINHEIRO - OAB: 10826/PA; WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA - OAB: 13369/PA;
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB: 16.269-B/PA; FELIPE LEÃO FERRY - OAB: 14856
/PA; HELOISA TABOSA BARROS - OAB: 18762/PA; SÂMIA HAMOY GUERREIRO - OAB: 20176
/PA; DANIEL BORGES PINTO - OAB: 14436/PA; JOÃO BATISTA CABRAL COELHO - OAB:
19846/PA; JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA - OAB: 21232/PA; TAMARA MONTEIRO DE
FIGUEIREDO - OAB: 21257/PA; ADRIANO BORGES DA COSTA NETO - OAB: 23406/PA;
DANILO COUTO MARQUES - OAB: 23405/PA E VANESSA AMÂNCIO DE LIMA - OAB: 20072/PA
RECORRENTE: NELSON PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO - OAB: 10826/PA; DANILO COUTO
MARQUES - OAB: 23405/PA; CARLOS DELBEN COELHO FILHO - OAB: 20489/PA; SÉRGIO
ROBERTO RODRIGUES LIMA - OAB: 23076/PA; DJULI BARBOSA SAMPAIO - OAB: 17.325/PA
E JULLIE ANA DI PAULA MATOS DE SOUSA - OAB: 27469/PA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES
2016. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DUPLA APRESENTAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. SUPOSTA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE COMBUSTÍVEL. PEDIDO DE VOTO
EXPRESSO OU NO MÍNIMO IMPLÍCITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE VOTO. PEDIDO
IMPLÍCITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE ELEITOREIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A dupla apresentação do recurso não implica na inadmissibilidade recursal do segundo apelo
apresentado quando apenas este é assinado por advogado devidamente constituído nos autos
pelo recorrente. Preliminar rejeitada.
2. Não há nulidade por ausência de representação quando a parte é devidamente citada e participa
regularmente do processo, apesar de não constar dos autos procuração com delegação de
poderes para o advogado. Preliminar rejeitada.
3. Não cabe aplicação de litigância de má-fé quando a complexidade da questão deixa dúvidas
quanto ao intento malicioso.
4. A captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder exigem para sua caracterização a existência
de prova robusta a respeito da existência do ilícito eleitoral.
5. A doação de combustível para realização de carreata não é suficiente para a caracterização do
ilícito eleitoral quando não ficar comprovado o pedido explícito de voto ou o fim específico de agir,
consubstanciado na obtenção de voto do eleitor
6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar a AIJE improcedente.
ACORDAM os Juízes Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, à unanimidade, conhecer
do recurso de fls. 202 a 214, apenas relativamente aos recorrentes ALUIZIO DE SOUZA BARROS
e MANOEL TORRES CARDOSO, bem como conhecer do recurso de fls. 215 a 224, apresentado
por NELSON PINHEIRO DA SILVA; rejeitar a preliminar de nulidade e ausência de representação.
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e MANOEL TORRES CARDOSO, bem como conhecer do recurso de fls. 215 a 224, apresentado
por NELSON PINHEIRO DA SILVA; rejeitar a preliminar de nulidade e ausência de representação.
E, no mérito, dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Votaram com a
Relatora o Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, o Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira
Batista Guedes, os Juízes Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, Edmar Silva Pereira, José
Alexandre Buchacra Araújo e Luzimara Costa Moura. Presidiu o julgamento o Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
Belém, 31 de janeiro de 2020.
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - Relatora

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0602033-85.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0602033-85.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Edmar Silva Pereira

REQUERENTE

: ELIEL NINA DE AZEVEDO

ADVOGADO

: WELLINGTON FARIAS MACHADO (6945/PA)

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 ELIEL NINA DE AZEVEDO DEPUTADO FEDERAL

DECISÃO
Trata-se de Prestações de Contas referentes ao contexto das Eleições de 2018 apresentadas por
ELIEL NINA DE AZEVEDO, candidato à Deputado Federal pelo partido PTC, na qual foi
condenado ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referentes as
doações financeiras recebidas em desacordo com o art. 22 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
A legislação processual estabelece que a execução será extinta sempre que o executado obtiver,
por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924 do CPC), que ocorrerá com o
reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque efetuou o adimplemento do
débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
Considerando o adimplemento da obrigação pelo devedor, conforme consta na Guia de
Recolhimento da União - GRU e comprovante de pagamento (ID 3273419), Julgo extinta a
presente execução, nos termos do art. 924 II do Código de Processo Civil. Determinando, ainda, a
devida baixa na distribuição.
Publique-se e Intime-se.
Belém, 15 de abril de 2020.
Juiz Edmar Silva Pereira
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601559-17.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601559-17.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 ELIEZER ALVES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL

REQUERENTE

: ELIEZER ALVES DA SILVA

ADVOGADO

: VALTER SILVA SANTOS (002815/PA)

ADVOGADO

: JOSE CLAUDIO DE LIMA PINHEIRO (005345/PA)

DESPACHO
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DESPACHO
Ante ao pagamento, comprovado mediante documentos juntado no ID 3433819, realize-se as
verificações e anotações necessárias.
Após, arquive-se.
Belém, 10 de março de 2020.
Juiz Alvaro José Norat de Vasconcelos
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601570-46.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601570-46.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 AGATHA CRISTINA SANTOS CONCEICAO DEPUTADO
ESTADUAL

DESPACHO
Tendo em vista a renúncia ao mandato outorgado pelo advogado constituído nos autos, id
3038419, ocorrida antes do julgamento da prestação de contas, DETERMINO a intimação pessoal
da prestadora de contas, para fins de ciência do julgado.
Belém, 18 de maio de 2020.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601791-29.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601791-29.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Edmar Silva Pereira

REQUERENTE : JOANA DARC LISBOA DE MESQUITA
ADVOGADO

: CAROLINA SILVA MENDES ALCANTARA (28057/PA)

ADVOGADO

: GISELE CRISTINA OLIVEIRA MENDES (25874/PA)

ADVOGADO

: MARCIA DO SOCORRO CARDOSO CARVALHO ALVES (022866/PA)

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 JOANA DARC LISBOA DE MESQUITA DEPUTADO
ESTADUAL

DECISÃO
DEFIRO o pedido de parcelamento do débito, conforme requerido por Joana Darc Lisboa de
Mesquita ID 3560719.
À Secretaria para as providências necessárias.
Publique-se e Intime-se
Belém, 18 de maio de 2020.
Juiz Edmar Silva Pereira
Relator

PETIÇÃO(241) Nº 0600071-56.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600071-56.2020.6.14.0000 PETIÇÃO (Benevides - PA)

RELATOR

: Juiz Edmar Silva Pereira
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DECISÃO
Trata-se de requerimento postulado por Gladstone Euclides Sousa ao juízo da 78ª Zona Eleitoral
município de Marituba.
Pretende o requerente solicitar ao juízo eleitoral da 78ª Zona a correção de sua filiação partidária
ao PARTIDO PSC - e sua consequente desfiliação ao partido MDB. Alega o postulante que se
filiou unicamente no PSC.
Requer, ao final, que seja regularizada sua situação partidária junto ao partido PSC e que sejam
tomadas as medidas necessárias para sua desfiliação ao partido MDB.
Verifico que a questão dos autos se refere ao processamento de filiação partidária, cuja
regulamentação está prevista na Resolução TSE n.º 23.596/2019.
Conforme se extrai da leitura do art. 11, § 2º da referida Resolução:
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).
§ 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.
Mais adiante, no capítulo VII da Resolução TSE n.º 23.596/2019, que trata especificamente sobre
desfiliação partidária, o art. 24 prevê expressamente que: "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".
Sendo assim, tratando-se de regularização de filiação partidária referente a filiado residente no
âmbito da 78ª Zona Eleitoral - Marituba DETERMINO a remessa dos autos ao juízo eleitoral
competente para que sejam adotadas as providências necessárias, conforme dispõe as regras
estabelecidas na Resolução TSE 23.596/2019.
Belém, 18 de maio de 2020.
Juiz Edmar Silva Pereira
Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0602080-59.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0602080-59.2018.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Edmar Silva Pereira

REQUERENTE

: GESIEL GOMES RIBEIRO

ADVOGADO

: BIANCA RIBEIRO LOBATO (24701/PA)

ADVOGADO

: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH (18950/PA)

ADVOGADO

: BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (18940/PA)

ADVOGADO

: ARTHUR SISO PINHEIRO (017657/PA)

ADVOGADO

: LEONARDO MAIA NASCIMENTO (14871/PA)
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DECISÃO
Trata-se de Prestações de Contas referentes ao contexto das Eleições de 2018 apresentadas por
GEISEL GOMES RIBEIRO, candidato à Deputado Estadual pelo partido, na qual foi condenado ao
pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referentes as doações financeiras recebidas
em desacordo com o art. 22 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, pois o candidato apesar de ter
declarado que o montante é proveniente de recursos próprios, não juntou nenhuma documentação
que comprove a origem do dinheiro, ou seja, não houve a identificação do doador .
A legislação processual estabelece que a execução será extinta sempre que o executado obtiver,
por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924 do CPC), que ocorrerá com o
reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque efetuou o adimplemento do
débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
Considerando o adimplemento da obrigação pelo devedor, conforme consta na Guia de
Recolhimento da União - GRU e comprovante de pagamento (ID 2564269), Julgo extinta a
presente execução, nos termos do art. 924 II do Código de Processo Civil. Determinando, ainda, a
devida baixa na distribuição.
Publique-se e Intime-se.
Belém, 15 de abril de 2020.
Juiz Edmar Silva Pereira
Relator

30ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
DIREITOS POLÍTICOS
0600065-56.2020.6.14.0030
INTERESSADO: CAMILA MELO SIQUEIRA
SENTENÇA
Vistos, etc
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade nº 16844 /2020, oriunda da Vara de
Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, para fins de restabelecimento de direitos
políticos de CAMILA MELO SIQUEIRA, referente ao processo criminal nº 0006016312013814020 1ª Vara Penal de Icoaraci , com trânsito em julgado em 28/08/2014 e sentença de extinção de
pena em 06/05/2020.
Após consulta ao Cadastro Nacional de Eleitores, verificou-se que a inscrição eleitoral de nº
065445911309 da referida eleitora pertence a esta 30ª Eleitoral e se encontra em situação
CANCELADA, mas com registro de condenação criminal que confere com os dados informados na
comunicação citada acima.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pelo lançamento do ASE 370
e 540 na inscrição do eleitor.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor.
Verifico, ainda, conforme certidão juntada aos autos, que consta no sistema específico desta
Justiça o lançamento do ASE 337 - Suspensão de Direitos Políticos por condenação criminal (LC
nº 64/90, art. 1º, I, "e") na inscrição eleitoral supramencionada, referente ao processo de
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nº 64/90, art. 1º, I, "e") na inscrição eleitoral supramencionada, referente ao processo de
conhecimento mencionado.
Convém registrar que o crime pelo qual a referida eleitora fora condenado consta do rol dos tipos
penais previstos no art. 1º, I, "e" da Lei Complementar nº 64/90, restando, portanto, caracterizada a
inelegibilidade, pelo prazo de 08 (oito) anos, após o cumprimento da pena.
Ante o exposto e com fundamento nos arts. 52 e 53, II, "a" da Resolução do TSE nº 21.538/2003,
determino o registro do ASE 370 (Cessação de Impedimento) e do ASE 540 (ocorrência a ser
examinada em pedido de registro de candidatura), anotando-se como termo inicial para a
contagem do prazo a data da sentença de extinção de punibilidade.
Dê ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após, cumpridas as formalidades, arquivem-se.
Belém, 18 de maio de 2020
MÔNICA MAUÉS NAIF DAIBES
Juíza da 30ª Zona Eleitoral

73ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
DIREITOS POLÍTICOS Nº 0600112-95.2020.6.14.0073 - MADISON DOS
SANTOS SARAIVA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600112-95.2020.6.14.0073
JUIZ(A) ELEITORAL: GUISELA HAASE DE MIRANDA
INTERESSADO: MADISON DOS SANTOS SARAIVA
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos de RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLITICOS, decorrente de
comunicação/requerimento

que

comprova

a

extinção

da

pena/punibilidade

relativa

a

INTERESSADO: MADISON DOS SANTOS SARAIVA em face do delito capitulado no ART. 157, §
2º DA LEI 2848/40, nos autos do processo n° 00012349220018140401 oriundo da 10ª VARA
CRIMINAL DE BELÉM, conforme comunicado pela VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM.
Recebido o documento, o cartório eleitoral providenciou as consultas necessárias no sistema ELO,
a fim de corretamente identificar o cadastro eleitoral do interessado, ocasião em que foi extraída
peça informativa que segue juntada aos autos.
Certificado o necessário pelo cartório e cumpridos os procedimentos pertinentes, registre-se, como
se infere do espelho de consulta eleitoral, que NÃO CONSTA anotação anterior do respectivo ASE
337 para o interessado, em razão da condenação criminal nos autos acima referidos.
É o breve 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, sendo considerados documentos hábeis à
demonstrar a reaquisição e/ou restabelecimento de direitos políticos, para os casos de suspensão,
interdição e condenação: sentença judicial, certidão do juízo competente ou outro documento, ex vi
do art. 53, II, "a" , do supracitado diploma legal.
Restou comprovado, portanto, o cumprimento da pena pelo interessado, no caso dos autos acima
mencionados, tendo ocorrido o restabelecimento de seus direitos políticos.
Nesse diapasão, em face das cautelas que hão de ser tomadas no cadastro do envolvido, cumpre
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Nesse diapasão, em face das cautelas que hão de ser tomadas no cadastro do envolvido, cumpre
atentar à letra do art. 1°, inciso I, alínea "e" da LC n.° 64/90, que relaciona rol exaustivo de crimes
sobre os quais o magistrado há de reconhecer e aplicar o gravame de inelegibilidade por 8 (oito)
anos, a contar da data do cumprimento integral da pena.
In casu, a conduta delituosa praticada se encontra incluída dentre os crimes elencados pelo
Legislador Complementar.
Diante do exposto, considerando a necessidade de perfeita atualização do histórico no cadastro
eleitoral, DETERMINO:
1. Abstenha-se de lançar o ASE 370 (restabelecimento de direitos políticos) no cadastro da
INTERESSADO: MADISON DOS SANTOS SARAIVA, por não constar anotação do ASE 337
(suspensão de direitos políticos) relativa à condenação decretada nos autos ao início mencionados;
2. Anote-se o ASE 540 (inelegibilidade) tendo por termo inicial a data da extinção da punibilidade
relativa à condenação decretada nos autos ao início mencionados.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao órgão do Ministério Público.
Expedientes.
Belém, 15 de maio de 2020
GUISELA HAASE DE MIRANDA
Juiz(a) Eleitoral da 73ª ZE/PA

DIREITOS POLÍTICOS Nº 0600111-13.2020.6.14.0073 - MÁRCIO CAMPOS DE
LIMA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600111-13.2020.6.14.0073
JUIZ(A) ELEITORAL: GUISELA HAASE DE MIRANDA
INTERESSADO: MARCIO CAMPOS DE LIMA
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos de RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLITICOS, decorrente de
comunicação/requerimento

que

comprova

a

extinção

da

pena/punibilidade

relativa

a

INTERESSADO: MARCIO CAMPOS DE LIMA em face do delito capitulado no ART. 157, § 2º, I E
II DO CPB, nos autos do processo n° 00086956420078140401 oriundo da 10ª VARA CRIMINAL
DE BELÉM, conforme comunicado pela VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM .
Recebido o documento, o cartório eleitoral providenciou as consultas necessárias no sistema ELO,
a fim de corretamente identificar o cadastro eleitoral do interessado, ocasião em que foi extraída
peça informativa que segue juntada aos autos.
Certificado o necessário pelo cartório e cumpridos os procedimentos pertinentes, registre-se, como
se infere do espelho de consulta eleitoral, que NÃO CONSTA anotação anterior do respectivo ASE
337 para o interessado, em razão da condenação criminal nos autos acima referidos.
É o breve 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, sendo considerados documentos hábeis à
demonstrar a reaquisição e/ou restabelecimento de direitos políticos, para os casos de suspensão,
interdição e condenação: sentença judicial, certidão do juízo competente ou outro documento, ex vi
do art. 53, II, "a" , do supracitado diploma legal.
Restou comprovado, portanto, o cumprimento da pena pelo interessado, no caso dos autos acima
mencionados, tendo ocorrido o restabelecimento de seus direitos políticos.
Nesse diapasão, em face das cautelas que hão de ser tomadas no cadastro do envolvido, cumpre
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mencionados, tendo ocorrido o restabelecimento de seus direitos políticos.
Nesse diapasão, em face das cautelas que hão de ser tomadas no cadastro do envolvido, cumpre
atentar à letra do art. 1°, inciso I, alínea "e" da LC n.° 64/90, que relaciona rol exaustivo de crimes
sobre os quais o magistrado há de reconhecer e aplicar o gravame de inelegibilidade por 8 (oito)
anos, a contar da data do cumprimento integral da pena.
In casu, a conduta delituosa praticada se encontra incluída dentre os crimes elencados pelo
Legislador Complementar.
Diante do exposto, considerando a necessidade de perfeita atualização do histórico no cadastro
eleitoral, DETERMINO:
1. Abstenha-se de lançar o ASE 370 (restabelecimento de direitos políticos) no cadastro da
INTERESSADO: MARCIO CAMPOS DE LIMA, por não constar anotação do ASE 337 (suspensão
de direitos políticos) relativa à condenação decretada nos autos ao início mencionados;
2. Anote-se o ASE 540 (inelegibilidade) tendo por termo inicial a data da extinção da punibilidade
relativa à condenação decretada nos autos ao início mencionados.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao órgão do Ministério Público.
Expedientes.
Belém, 15 de maio de 2020
GUISELA HAASE DE MIRANDA
Juiz(a) Eleitoral da 73ª ZE/PA
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