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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DECISÕES
PROCESSO : 0005162-72.2019.6.14.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Processo Administrativo Disciplinar.
Decisão nº 1041111 / 2020 - TRE/CRE/ASCRE
Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado pela Presidência desta Corte, por meio
da Portaria nº 18.661/2019 - TRE/PRE, publicada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, em 6 de
maio de 2019 (evento 0765300), com a finalidade de apurar indícios de irregularidades apontados
no processo administrativo 0010844-42.2018.6.14.8000, relacionados aos procedimentos de
ativação e desativação do sistema de alarme do Posto de Atendimento ao Eleitor do município de
Primavera, fora do horário de expediente, cuja autoria é atribuída ao servidor RODOLFO DE
CARVALHO SILVA.
O feito foi instruído com cópia da ficha cadastral (evento SEI 0803646) e informações funcionais do
servidor Rodolfo (evento SEI 0803640), ambas fornecidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas SGP. As referidas informações dão conta de que não há, nos assentos funcionais do servidor,
registro de que ele tenha respondido à sindicância ou a processo disciplinar e sua ficha cadastral,
consigna que está lotado no PAE de Primavera desde 16 de abril de 2019, conforme Portaria nº
5539.
O servidor foi notificado, nos termos do art. 156 da Lei n.º 8.112, de 1990, (evento 0802509) para
tomar conhecimento da instauração do presente PAD, bem como, para, querendo, acompanhar o
processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir
provas e contraprovas e formular quesitos, havendo prova pericial.
Após, trouxe aos autos, por meio de petição, instrumento de mandato constitutivo de advogado
para o feito; rol de testemunhas; contrato de locação de imóvel residencial e 15 recibos dos
correspondentes pagamento de aluguel referentes ao período, que se estende de abril de 2018 a
junho de 2019 (evento 0915002).
Na busca de esclarecer os fatos, a comissão processante colheu o depoimento do servidor cuja
conduta é investigada no presente procedimento e ouviu as testemunhas arroladas pela defesa,
bem como, uma testemunha que trabalha no Gabinete de Segurança Institucional do TRE/PA.

O servidor RODOLFO DE CARVALHO SILVA, em seu depoimento prestado perante a comissão
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O servidor RODOLFO DE CARVALHO SILVA, em seu depoimento prestado perante a comissão
processante, em 28 de outubro de 2019, sustentou, em linhas gerais (evento SEI 0900590) : QUE
fez a permuta a partir de 2018; QUE na época, por não possuir senha, usava a senha do servidor
requisitado Antônio Aviz; mas que atualmente as senhas são individualizadas; QUE inicialmente
alugou um local de moradia, mas ficou cerca de 20 dias e depois mudou-se para a kitnet localizada
na rua Bartolomeu dos Santos; QUE jamais pernoitou no cartório; QUE no máximo, na época de
eleição ficava aproximadamente até uma hora da manhã; QUE logo que se mudou para próximo
ao cartório, por algum período e em alguns dias da semana utilizou os serviços da copa, já que
onde morava não possuía utensílios domésticos; QUE não comunicou a chefia desse fato; QUE
outras vezes veio ao cartório pela demanda de fechamento de lotes de RAE e preparação para
envio, mas que em nenhum momento pernoitou no cartório; QUE algumas vezes veio ao cartório
por necessidade de verificar como estava o alarme pela falta de energia e detectou que numa
dessas vezes o alarme desarmou; QUE houve um momento em que o proprietário do imóvel
providenciou a troca do registro de energia por ter havido um princípio de incêndio, fato ocorrido
antes da sua chegada; QUE quando houve a troca do medidor de energia o mesmo informou que o
sistema de alarme estava interligado ao sistema de energia e que deveria ser separado; QUE até
hoje essa situação é a mesma; QUE algumas vezes teve que se deslocar ao cartório porque a
empresa o acionava para verificar o alarme que disparava; QUE eventualmente o alarme disparava
e a empresa teve que ser acionada e enviou um técnico que verificou que havia um problema do
sensor de alarme da copa; QUE após essa visita somente uma vez o alarme deu problema; QUE
em nenhum momento mandou quem quer que fosse alterar o sistema de alarme.
No que tange à oitiva das testemunhas de defesa, Dênis do Nascimento Silva, prestou
depoimento, em 30 de agosto de 2019, e as demais, em 28 de outubro de 2019. A síntese dos
depoimentos dessas testemunhas é a seguinte:
1. DENIS DO NASCIMENTO SILVA - eletricista, laborando para a empresa AMATEC, contratada
do TRE, à época dos fatos em apuração (evento SEI 0851954): QUE o sistema de segurança no
Posto de Atendimento Eleitoral em Primavera funciona através de sensores de movimento
instalados na parte interna do cartório pela empresa AMATEC, contratada pelo Tribunal; QUE o
sistema é monitorado através de informações repassadas por linha telefônica exclusiva; QUE
existe um botão de pânico através de um controle remoto que ativa um sinal de alerta na Central
de Monitoramento da empresa AMATEC, quando utilizado; QUE o sistema de segurança é ativado
(armado) e desativado (desarmado) através de um código de segurança sob a responsabilidade da
chefia da unidade monitorada, que deve ser digitado no teclado numérico instalado no interior do
cartório, que caso não ocorra isso o sistema arma e desarma automaticamente no horário
comercial; QUE o sistema, quando armado, detecta a presença de movimento nas áreas
monitoradas e dispara um alarme (sirene) no local; QUE o papel do técnico é apenas prestar
manutenção do sistema, como troca de baterias, avaliação e troca dos sensores, do teclado
numérico, do controle remoto, sempre dentro do horário comercial; QUE o técnico responsável
pela manutenção não tem acesso às informações/programações internas do sistema, como data e
hora registrados, por exemplo, ou o horário limite para a ativação do alarme; QUE em visita técnica
ocorrida no dia 17/9/2018, o depoente detectou que o sensor magnético externo do sistema de
alarme estava danificado, o que poderia ocasionar inconsistência no funcionamento do sistema,
com disparos aleatórios dos sensores de presença; QUE na mesma data o problema foi
solucionado; Que a exceção do problema ocorrido no sensor magnético externo, todos os
sensores internos estavam em perfeito funcionamento; QUE apenas os operadores da Central de
Monitoramento podem alterar os dados de programação do alarme; QUE o sistema possui bateria
interna e por essa razão não sofre influência de interrupções de energia no local.
2. SANDRA DO SOCORRO ARAÚJO LUZ - proprietária do imóvel onde morava o servidor
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2. SANDRA DO SOCORRO ARAÚJO LUZ - proprietária do imóvel onde morava o servidor
Rodolfo de Carvalho Silva, como locatário, à época dos fatos sob investigação (evento SEI 0900580
): QUE o acusado mora no kitnet 2 de sua propriedade desde abril de 2018; QUE não mora na
mesma rua, mas sim na rua César Pinheiro, e que, desta forma, não tem como saber da
movimentação diária do acusado; QUE esporadicamente encontra o acusado na cidade; QUE
sempre efetua o pagamento do aluguel em dia.
3. ANTÔNIO EDISON DE AVIZ - servidor requisitado que laborava no PAE em Primavera ao
tempo dos fatos que constituem o escopo da investigação (evento SEI 0900585): QUE tem a
senha única de armar e desarmar o cartório; QUE na entrada do expediente quem entrasse
primeiro desarmava o alarme e quem saísse por último armava o alarme do cartório; QUE não
lembra o mês, estava no atendimento de eleitores, um técnico da empresa veio fazer a
manutenção e o alarme disparou; QUE só presenciou a visita do técnico uma vez; QUE não lembra
o motivo pelo qual o técnico veio; QUE tem conhecimento que o senhor Rodolfo reside em kitnet
próximo ao trabalho; QUE não tem conhecimento que em algum período o acusado tenha
pernoitado no Posto de Atendimento; QUE em nenhum momento o acusado comentou com a
testemunha que houvesse necessidade de qualquer intervenção no sistema de alarme.
4. SILMARA ABREU DO ROSÁRIO - prestadora de servidora de serviço terceirizado no PAE de
Primavera à época dos fatos em apuração (evento SEI 0900587): QUE tem a senha única para
armar e desarmar o sistema de alarme no cartório; QUE no ano passado o técnico da empresa
esteve dando demonstração de como o alarme armava, desarmava e disparava; QUE neste ano
ela presenciou que a empresa esteve fazendo manutenção e o alarme disparou; QUE as vezes a
empresa ligava para perguntar se havia algum problema no alarme em relação ao sensor de um
determinado compartimento; QUE tem conhecimento que o senhor Rodolfo reside próximo ao
cartório e não tem conhecimento de que o mesmo pernoitou no cartório; QUE desconhece que o
acusado tenha mexido ou pedido para alguém alterar alguma coisa no sistema de alarme.
A testemunha convocada pela comissão processante para depor, no interesse do processo:
ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - técnico judiciário, lotado no Gabinete de Segurança
Institucional - GSI, fiscal do contrato de vigilância eletrônica, compareceu perante a referida
comissão em 31 de janeiro de 2020, quando sustentou: QUE quando acontece algum fato
referente ao contrato, a empresa contratada o comunica para tratar do problema junto ao cartório;
QUE numa visita técnica da empresa, devido a um disparo do sistema que teria ocorrido no
cartório, o técnico informou à AMATEC que teria havido o remanejamento de sensores, ou seja,
algum tipo de violação no sistema; QUE quem informou que houve violação do sistema e
remanejamento dos sensores foi a própria empresa, via e-mail; logo, no entendimento do
depoente, a violação teria sido por terceiros; QUE não tem como provar que a posição do sistema
foi realmente mudado porque não tem conhecimento de como estava a instalação inicial do
sistema; QUE não sabe informar se a empresa ratificou a afirmação do técnico que fez a visita
técnica de que nenhuma pessoa que não seja da central de monitoramento poderia alterar os
sistemas; QUE após a visita do técnico ao cartório, depois dos questionamentos feitos à empresa,
não houve um relatório da empresa, apenas a informação de que o sistema voltou a funcionar;
QUE atualmente no cartório o sistema tem funcionado normalmente; QUE o horário de ativação e
desativação do sistema de alarme no cartório do acusado é bastante discrepante em relação ao
horário nos outros cartórios; QUE tem conhecimento desse tipo de ocorrência de acesso em
horário atípico apenas em um outro cartório, além do PAE de Primavera.
Encerrada a instrução, a Comissão Processante apresentou relatório final, no qual elencou fatores
atenuantes e fatores agravantes que entende haver no caso dos autos, bem como, fez
ponderações considerando os preditos fatores e ao final apresentou a conclusão, nos termos que
seguem:
Fatores Atenuantes
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seguem:
Fatores Atenuantes
a) O técnico empresa AMATEC que realizou a manutenção no sistema de alarme à época do
ocorrido, Sr. DENIS DO NASCIMENTO SILVA, informou que foi detectado quando da visita técnica
que o sensor magnético externo do sistema estava danificado o que poderia causar prejuízos ao
seu funcionamento e que não haveria possibilidade de alteração de programação do mesmo sem
ser por meio da Central de Monitoramento da contratada (evento SEI 0851954).
b) Os servidores do Cartório afirmaram que o sistema de alarme disparava algumas vezes
imprevisivelmente.
c) Adicionalmente, tais servidores asseguraram desconhecer que o acusado tenha pernoitado nas
dependências do PAE.
d) Foi juntado nos autos (evento SEI 0915002) contrato de locação do acusado. A proprietária do
imóvel, em seu depoimento (evento SEI 0900580), testemunhou que o mesmo era o locatário e
que este fazia os pagamentos corretamente.
e) O servidor Alexandre Santos, autor da informação que originou o presente procedimento
administrativo disciplinar, em seu depoimento (evento SEI 0959432), alega que pelas informações
repassadas pela empresa contratada que teria havido um provável remanejamento dos sensores.
Assim, deduziu que teria havido violação por terceiros, mas que não tinha como ter certeza, haja
vista que não dispõe de dados comprobatórios ou relatórios que possam ratificar os fatos.
Fatores Agravantes
a) O acusado teria se dirigido ao posto em horários pouco usuais para utilizar o serviço de copa
porque não dispunha de utensílios domésticos onde morava, não tendo comunicado à chefia do
cartório.
Da Pontuação
Da análise dos fatores, observa-se que além de existirem mais atenuantes que agravantes, não
seria razoável aplicar punição ao servidor RODOLFO DE CARVALHO SILVA.
Observou-se que não existe norma expressa que proíba o acesso de às dependências do PAE em
horários fora do expediente. Adicionalmente, que não existe comprovação, seja através de
relatórios, imagens ou qualquer outro tipo de prova que valide o fato de alteração ou violação dos
sensores do sistema de alarme.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, esta comissão processante, à unanimidade, entende que por não existirem fatos
que comprovem o alegado na representação inicial contra o acusado, servidor RODOLFO DE
CARVALHO SILVA, opina pelo ARQUIVAMENTO do presente processo.
Os autos foram encaminhados a esta Corregedoria Regional pela Presidência, em cumprimento ao
art. 32, XI, da Resolução TRE/PA nº 2.909/2002 (Regimento Interno).
É o relatório. Decido.
Observo que o processo administrativo disciplinar foi instaurado obedecendo a todos os requisitos
legais e atende aos princípios da legalidade, publicidade, ampla defesa e contraditório.
Também registro, por oportuno, que a comissão processante exerceu suas atividades com
independência e imparcialidade, atuando diligentemente na descoberta da verdade material,
objetivo primordial do processo administrativo.
Quanto à aparente demora na conclusão dos trabalhos da comissão processante, vejo que, por
meio das portarias nº 18.808/2019, nº 18.954/2019, nº 19.132/2019 e nº 19.265, o prazo inicial de
sessenta dias para a conclusão dos trabalhos foi prorrogado quatro vezes, nas três primeiras por
mais sessenta dias cada uma e na última, por mais cinquenta dias. Essas prorrogações encontram
respaldo legal no art. 152 da Lei n.º 8.112/90. Desse modo, o procedimento é, igualmente, regular
nesse ponto.
Feitas estas considerações iniciais, passo ao exame das provas. Para tanto observo que o
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Feitas estas considerações iniciais, passo ao exame das provas. Para tanto observo que o
presente procedimento buscou perscrutar eventual ilicitude de conduta por parte do servidor
Rodolfo de Carvalho Silva, relacionada à possibilidade de haver este servidor violado o sistema de
alarme do PAE de Primavera, pernoitado no PAE ou usado suas dependências como moradia e
ainda armamento e desarmamento do sistema de alarme em horário incomum.
Quanto à eventual violação ao sistema de alarme do PAE.
O servidor Alexandre da Silva Santos, autor da informação que originou o procedimento
administrativo disciplinar, em seu depoimento, alega que, de acordo com informações da empresa
contratada AMATEC, teria havido um provável remanejamento dos sensores e que, por isso, ele
depoente deduziu que teria havido violação por terceiros, mas "QUE não tem como provar que a
posição do sistema foi realmente mudado porque não tem conhecimento de como estava a
instalação inicial do sistema (negritos nossos)".
Denis do Nascimento Silva, técnico da empresa AMATEC, prestadora de serviços de vigilância,
contratada do TRE/PA, afirma em depoimento que "o depoente detectou que o sensor magnético
externo do sistema de alarme estava danificado".
Observo que essa afirmação não pode ser considerada prova de que o servidor Rodolfo ou
qualquer outra pessoa teria violado o sistema. Afinal, a testemunha em referência, em momento
algum apresentou qualquer explicação para o dano, tampouco atribuiu o dano ou estrago a uma
ação humana.
Ainda sobre a questão, o servidor requisitado Antônio Edison de Aviz declara "QUE em nenhum
momento o acusado comentou com a testemunha que houvesse necessidade de qualquer
intervenção no sistema de alarme" e a prestadora de serviços terceirizados Silmara Abreu do
Rosário declara "QUE desconhece que o acusado tenha mexido ou pedido para alguém alterar
alguma coisa no sistema de alarme".
O depoimento da testemunha Sandra do Socorro Araújo Luz não contribui em nada para o
esclarecimento da situação relacionada à possível violação do sistema de alarme do PAE de
Primavera. A propósito esta testemunha afirma que "não tem como saber da movimentação diária
do acusado; QUE esporadicamente encontra o acusado na cidade".
Por sua vez, o servidor Rodolfo de Carvalho Silva, cuja conduta constitui o alvo da presente
apuração, sustenta "QUE em nenhum momento mandou quem quer que fosse alterar o sistema de
alarme". Ademais, do depoimento deste servidor, não consta declaração alguma da qual possa se
extrair que ele próprio teria remanejado os sensores do sistema de alarme.
Registro, por relevante, que além dos depoimentos citados, não há nos autos outro elemento que
constitua prova ou indício de que o servidor Rodolfo de Carvalho Silva teria violado ou não violado
o sistema de alarme do PAE de Primavera.
Enfim, o servidor Rodolfo nega haver violado o sistema de alarme do PAE de Primavera e não há
nos autos prova alguma ou indício em sentido contrário. O exame do conjunto probatório dos autos
não permite concluir que o servidor Rodolfo de Carvalho Silva haja remanejado os sensores do
sistema de alarme ou violado por qualquer outra forma o referido sistema.
Quanto à eventual pernoite no PAE ou uso de suas dependências como moradia.
Os depoimentos das testemunhas Alexandre da Silva Santos e Denis do Nascimento Silva não
trazem esclarecimento sobre a possibilidade de haver o servidor Rodolfo de Carvalho Silva
pernoitado ou não no PAE de Primavera em alguma ocasião ou utilizado suas dependências como
moradia, tendo em vista que nada mencionam sobre o assunto.
Já, o servidor requisitado Antônio Edison de Aviz declara "QUE tem conhecimento que o senhor
Rodolfo reside em kitnet próximo ao trabalho; QUE não tem conhecimento que em algum período o
acusado tenha pernoitado no Posto de Atendimento" e a prestadora de serviços terceirizados
Silmara Abreu do Rosário declara "QUE tem conhecimento que o senhor Rodolfo reside próximo
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Silmara Abreu do Rosário declara "QUE tem conhecimento que o senhor Rodolfo reside próximo
ao cartório e não tem conhecimento de que o mesmo pernoitou no cartório".
A testemunha Sandra do Socorro Araújo Luz corrobora a informação de que o servidor morava em
imóvel alugado, haja vista que ela declara "QUE o acusado mora no kitnet 2 de sua propriedade
desde abril de 2018".
O servidor Rodolfo de Carvalho Silva declara expressamente "QUE inicialmente alugou um local de
moradia, mas ficou cerca de 20 dias e depois mudou-se para a kitnet localizada na rua Bartolomeu
dos Santos; QUE jamais pernoitou no cartório".
Como visto, o servidor Rodolfo nega haver, em qualquer ocasião, pernoitado no PAE de Primavera
e afirma que morava em imóvel locado, diverso das dependências do PAE. O seu depoimento,
consistente em que morava em kitnet alugado (e portanto, não fazia do PAE sua moradia), está de
acordo com os depoimentos das testemunhas Sandra, Silmara e Antônio. Ademais, não há nos
autos prova alguma ou mero indício contrariando sua afirmação de que jamais pernoitou no PAE.
Em última análise, o conjunto probatório dos autos denota que o servidor Rodolfo de Carvalho
Silva não utilizou o PAE como moradia e não permite concluir que esse servidor haja, em alguma
ocasião, pernoitado no PAE. Assim, nesse passo não está configurada ilicitude alguma.
Quanto ao armamento e desarmamento do alarme em horário incomum.
Está indene de dúvidas que, em algumas ocasiões, o sistema de alarme do PAE de Primavera foi
ativado e desativado em horário incomum, bem como, que o servidor Rodolfo de Carvalho Silva é
o responsável por este fato.
A propósito, o servidor Alexandre da Silva Santos, em depoimento, afirma:
QUE o horário de ativação e desativação do sistema de alarme no cartório do acusado é bastante
discrepante em relação ao horário nos outros cartórios; QUE tem conhecimento desse tipo de
ocorrência de acesso em horário atípico apenas em um outro cartório, além do PAE de Primavera.
E o servidor Rodolfo de Carvalho Silva, a quem são atribuídas as condutas sob investigação,
sustenta:
QUE no máximo, na época de eleição ficava aproximadamente até uma hora da manhã; QUE logo
que se mudou para próximo ao cartório, por algum período e em alguns dias da semana utilizou os
serviços da copa, já que onde morava não possuía utensílios domésticos; QUE não comunicou a
chefia desse fato; QUE outras vezes veio ao cartório pela demanda de fechamento de lotes de
RAE e preparação para envio, mas que em nenhum momento pernoitou no cartório; QUE algumas
vezes veio ao cartório por necessidade de verificar como estava o alarme pela falta de energia e
detectou que numa dessas vezes o alarme desarmou (...) QUE algumas vezes teve que se
deslocar ao cartório porque a empresa o acionava para verificar o alarme que disparava.
Observo que não há ilicitude na permanência do servidor Rodolfo até mais tarde, bem como, no
seu retorno ao PAE em horário avançado, quando isso se dá em razão da demanda do serviço.
Haveria irregularidade, nesses casos, se fosse contrariada ordem do superior hierárquico, em
razão do que dispõe o art. 116, IV, da Lei 8.112/1990. Todavia, não está comprovado nos autos, o
desrespeito à ordem da chefia, tampouco a ciência dessa chefia a respeito do fato. Logo, não há
como atribuir conduta irregular ao servidor Rodolfo nessa situação.
No tocante às afirmações do servidor Rodolfo de que "logo que se mudou para próximo ao cartório,
por algum período e em alguns dias da semana utilizou os serviços da copa, já que onde morava
não possuía utensílios domésticos, e ainda de que não comunicou a chefia desse fato, cabem
algumas ponderações".
A ativação e a inativação do sistema de alarme do PAE fora do horário de trabalho, em horário
incomum, embora possa causar estranheza, não encontra proibitivo legal específico, de modo que,
este fato, por si, não enseja a imposição de penalidade ao servidor.
Quanto à utilização de utensílios da copa do PAE com finalidade pessoal, importante ponderar a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Quanto à utilização de utensílios da copa do PAE com finalidade pessoal, importante ponderar a
necessidade de exame do fato em seu contexto fático.
O servidor afirma que isso ocorreu logo que se mudou para próximo ao "cartório", por algum
período e em alguns dias da semana e ainda porque onde morava não possuía utensílios
domésticos. Ou seja, a situação decorre de circunstância excepcional e temporária, durante a fase
de adaptação à nova moradia. Ademais, o uso de utensílios de copa não resultou em prejuízo ao
erário, diferente do que ocorreria no caso de uso de material de consumo. Por fim, não vejo má-fé
por parte do servidor, visto que não se valeu do seu cargo público para lograr proveito em
detrimento da função pública, mas somente buscou suprir uma necessidade excepcional, durante o
período de adaptação à nova moradia.
Assim, a conduta do servidor não chegou a corresponder a um ilícito e, por isso, não demanda
medida mais contundente, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que
devem nortear o ato administrativo.
Entretanto, o presente procedimento deve servir para que o servidor Rodolfo de Carvalho Silva
seja admoestado de que deve acautelar-se de comportamentos que possam representar
infringência às normas administrativas e éticas, sem que, nesta ocasião, esse aviso seja registrado
na ficha funcional dele.
Isso posto, atentando para a norma do art. 168 da Lei nº 8.112/90, pelo qual "o julgamento acatará
o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos" e considerando
especialmente que coaduno com o entendimento da comissão processante de que não está
comprovada a ilicitude da conduta do servidor Rodolfo de Carvalho Silva, ACOLHO a
recomendação de ARQUIVAMENTO dos autos constante do item 4 do relatório.
Dê-se ciência aos interessados, principalmente da admoestação ao servidor Rodolfo de Carvalho
Silva.
Comunique-se à Presidência desta Corte.
Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
À SPJ para cumprimento.
Documento assinado eletronicamente por LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO,
Corregedora Regional Eleitoral, em 18/05/2020, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419
/2006

SECRETARIA DO TRIBUNAL
ACÓRDÃOS
ACÓRDÃO Nº 30.932
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2017.6.14.0000 - MUNICÍPIO DE BELÉM-PA
RELATOR: JUIZ JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO
INTERESSADO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN/PA - DIRETÓRIO ESTADUAL
ADVOGADOS: RONE MIRANDA PIRES - OAB: 12387/PA; DAVI COSTA LIMA - OAB: 12374/PA;
MARCO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA - OAB: 18392/PA E GABRIELA DA SILVA RODRIGUES OAB: 17918/PA
INTERESSADO: JOSÉ FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA - PRESIDENTE DO
DIRETÓRIO ESTADUAL
ADVOGADOS: PIRES, LIMA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB: 1.026/PA; RONE
MIRANDA PIRES - OAB: 12387/PA; DAVI COSTA LIMA - OAB: 12374/PA; MARCO ANTÔNIO DA

SILVA PEREIRA - OAB: 18392/PA; ÂNGELO LUIS SILVA PES - OAB: 22.592/PA; TAMYRES
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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SILVA PEREIRA - OAB: 18392/PA; ÂNGELO LUIS SILVA PES - OAB: 22.592/PA; TAMYRES
LIMA CASTELO PEREIRA - OAB: 22.455/PA E NÁDIA CARIBÉ SOARES BASTOS - OAB: 23.580
/PA
INTERESSADO: IVAN DUARTE PEREIRA - TESOUREIRO DO DIRETÓRIO ESTADUAL
ADVOGADOS: PIRES, LIMA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB: 1.026/PA; RONE
MIRANDA PIRES - OAB: 12387/PA; DAVI COSTA LIMA - OAB: 12374/PA; MARCO ANTÔNIO DA
SILVA PEREIRA - OAB: 18392/PA; ÂNGELO LUIS SILVA PES - OAB: 22.592/PA; TAMYRES
LIMA CASTELO PEREIRA - OAB: 22.455/PA E NÁDIA CARIBÉ SOARES BASTOS - OAB: 23.580
/PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. DIVERSAS
IRREGULARIDADES. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SANÇÃO. FUNDO PARTIDÁRIO.
SUSPENSÃO REPASSE DE COTAS.
1. Ausentes diversos documentos essenciais, como o Balanço Patrimonial e a Demonstração do
Resultado do Exercício - DRE, devem as contas ser consideradas não prestadas.
2. O julgamento das contas como não prestadas impõe ao partido político a sanção de suspensão
do recebimento das cotas do fundo partidário.
3. Contas julgadas não prestadas.
ACORDAM os Juízes Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, à unanimidade, julgar não
prestadas as Contas, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator o Juiz Federal Sérgio
Wolney de Oliveira Batista Guedes e os Juízes Álvaro José Norat de Vasconcelos, Edmar Silva
Pereira e Luzimara Costa Moura. Ausentou-se ocasionalmente a Desembargadora Luzia Nadja
Guimarães Nascimento. Presidiu o julgamento o Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
Belém, 17 de março de 2020.
Juiz JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO - Relator

ACÓRDÃO Nº 30.927
RECURSO ELEITORAL Nº 481-55.2016.6.14.0049 - MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA (49ª ZONA
ELEITORAL - MÃE DO RIO)
RELATOR: JUIZ JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO
RECORRENTE: COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA DE MÃE DO RIO
ADVOGADOS: ANTONIO MARCOS PARNAÍBA CRISPIM - OAB: 12.732/PA; JOÃO JORGE
HAGE NETO - OAB: 5916/PA; ALESSANDRO DE ARAÚJO BASTOS - OAB: 20961/PA E
NAYANA DINIZ TÚLIO - OAB: 22396/PA
RECORRIDO: JOSÉ IVALDO MARTINS GUIMARÃES
ADVOGADO: ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA - OAB: 21794/PA
RECORRIDO: MURILO MOURA GUEDES
ADVOGADO: ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA - OAB: 21794/PA
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO
DE PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ILÍCITOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação das sanções previstas no art. 41-A da Lei das Eleições exige prova robusta de que o
candidato participou de forma direta com a promessa ou a entrega de bem em troca do voto ou, de
forma indireta, com ela anuiu ou contribuiu, não bastando meros indícios e presunções.
2. Não há provas robustas e firmes que demonstrem a ligação entre a pavimentação asfáltica e a
suposta intenção de compra de votos, mas tão somente imagens descontextualizadas, sem força
para subsidiar as alegações da recorrente.
3. O abuso de poder econômico caracteriza-se quando há utilização excessiva e abusiva, antes ou
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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3. O abuso de poder econômico caracteriza-se quando há utilização excessiva e abusiva, antes ou
durante a campanha eleitoral, de recursos financeiros ou patrimoniais, com a finalidade de
beneficiar candidato, partido ou determinado agente público, devendo ser suficiente provado.
4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
ACORDAM os Juízes Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, à unanimidade, conhecer e
negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os
Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura e Luzia Nadja Guimarães Nascimento, o Juiz
Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes e os Juízes Álvaro José Norat de Vasconcelos,
Edmar Silva Pereira, e Luzimara Costa Moura. Presidiu o julgamento o Desembargador Roberto
Gonçalves de Moura.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.
Belém, 17 de março de 2020.
Juiz JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO - Relator

INTIMAÇÕES
PETIÇÃO(241) Nº 0600077-63.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600077-63.2020.6.14.0000 PETIÇÃO (Dom Eliseu - PA)

RELATOR

: Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes

REQUERENTE

: ANTONIO JOSE PEREIRA BARROS

ADVOGADO

: DELCIVANIA DE SA SILVA (21665/MA)

ADVOGADO

: LARISSA RITHELLY SOUSA BATISTA (21681/MA)

ADVOGADO

: JAIRO LIMA BATISTA (10274/MA)

REQUERENTE

: NAIARA DE JESUS BARBOSA

ADVOGADO

: DELCIVANIA DE SA SILVA (21665/MA)

ADVOGADO

: LARISSA RITHELLY SOUSA BATISTA (21681/MA)

ADVOGADO

: JAIRO LIMA BATISTA (10274/MA)

REQUERENTE

: JULIO CEZAR ALVES PEREIRA

ADVOGADO

: DELCIVANIA DE SA SILVA (21665/MA)

ADVOGADO

: LARISSA RITHELLY SOUSA BATISTA (21681/MA)

ADVOGADO

: JAIRO LIMA BATISTA (10274/MA)

REQUERENTE

: MARIA DAS DORES REIS DA ROCHA

ADVOGADO

: DELCIVANIA DE SA SILVA (21665/MA)

ADVOGADO

: LARISSA RITHELLY SOUSA BATISTA (21681/MA)

ADVOGADO

: JAIRO LIMA BATISTA (10274/MA)

REQUERENTE

: DOMINGOS DA SILVA REGO

ADVOGADO

: DELCIVANIA DE SA SILVA (21665/MA)

ADVOGADO

: LARISSA RITHELLY SOUSA BATISTA (21681/MA)

ADVOGADO

: JAIRO LIMA BATISTA (10274/MA)

REQUERENTE

: MIQUEIAS DA SILVA TEIXEIRA

ADVOGADO

: DELCIVANIA DE SA SILVA (21665/MA)

ADVOGADO

: LARISSA RITHELLY SOUSA BATISTA (21681/MA)

ADVOGADO

: JAIRO LIMA BATISTA (10274/MA)

REQUERENTE

: PATRIOTA-DOM ELISEU-PA-MUNICIPAL
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PETIÇÃO (241) nº: 0600077-63.2020.6.14.0000.
DECISÃO
Trata-se de pedido de regularização de filiação partidária proposto pelo órgão partidário do partido
Patrioata de Dom Eliseu, MIQUEIAS DA SILVA TEXEIRA, ANTONIO JOSÉ PEREIRA BARROS,
DOMINGOS DA SILVA REGO, JÚLIO CESAR ALVES PEREIRA, MARIA DAS DORES REIS DA
ROCHA e NAIARA DE JESUS BARBOSA, protocolada neste Tribunal Regional Eleitoral, em 13 de
maio de 2020, em petição direcionada ao Juízo da 84º Zona Eleitoral de Dom Eliseu/PA.
Foi certificado (ID 3799319) que se trata de Petição "dirigida a(o) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) da 84ª
Zona Eleitoral de Dom Eliseu e que inexiste protocolo judicial integrado entre este Tribunal e as
unidades judiciárias de 1º grau."
Vieram os autos conclusos.
Após, em 16 de maio de 2020, os requerentes atravessaram a petição de ID 3810569 em que
requerem a extinção do feito pela ausência de interesse.
É o relatório. Decido.
De início, observo equívoco no ajuizamento dos vertentes autos, pois foi utilizado o PJE no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral (2º grau), quando na verdade o correto seria o PJE das zonas
eleitorais (1º grau), sendo, portanto, forçoso acolher o pedido de desistência.
Ademais, observa-se também que não há outra parte no polo passivo, não havendo prejuízo em
caso de extinção do feito.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência pleiteado pelos autores e julgo EXTINTO O
FEITO sem resolução de mérito.
Registre-se. Publique-se. Arquive-se.
Cumpra-se
Belém-PA, 21 de maio de 2020.
Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes
Relator

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0601265-62.2018.6.14.0000
PROCESSO

: 0601265-62.2018.6.14.0000 REPRESENTAÇÃO (Belém - PA)

RELATOR

: Juiz Edmar Silva Pereira

REPRESENTANTE

: EM DEFESA DO PARÁ 25-DEM / 45-PSDB / 12-PDT / 40-PSB / 77SOLIDARIEDADE / 44-PRP / 33-PMN / 28-PRTB / 23-PPS

ADVOGADO

: RAFAEL OLIVEIRA LIMA (21059/PA)

ADVOGADO

: SAVIO LEONARDO DE MELO RODRIGUES (012985/PA)

ADVOGADO

: ANDRE LUIZ TRINDADE NUNES (017317/PA)

ADVOGADO

: SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI (002774/PA)

ADVOGADO

: FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO (11604/PA)

REPRESENTANTE : MARCIO DESIDERIO TEIXEIRA MIRANDA
ADVOGADO

: VANDRE BARBOSA COLARES (26679/PA)

ADVOGADO

: FELIPE FONSECA SANTOS (26384/PA)

ADVOGADO

: RAFAEL OLIVEIRA LIMA (21059/PA)
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REPRESENTADO : JOSE ANTONIO SCAFF FILHO
REPRESENTADO : Federação Libanesa do Pará
REPRESENTADO : JOEL RODRIGUES BITAR DA CUNHA
ADVOGADO

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

ADVOGADO

: MANUELA FREITAS SANTOS (016400/PA)

ADVOGADO

: MAURO CESAR FREITAS SANTOS (014823/PA)

ADVOGADO

: CRISTIANE FREITAS SANTOS (16062-B/PA)

ADVOGADO

: MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS (4288/PA)

ADVOGADO

: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR (015317/PA)

REPRESENTADO : LUCIO DUTRA VALE
ADVOGADO

: MARIA DO CARMO MELO BRAGA (19645/PA)

ADVOGADO

: MARCELO LIMA GUEDES (014425/PA)

ADVOGADO

: JOSE RUBENS BARREIROS DE LEAO (5962/PA)

ADVOGADO

: ANGELA SERRA SALES (002469/PA)

ADVOGADO

: BENEDITO GABRIEL MONTEIRO DE SOUZA (22684/PA)

ADVOGADO

: VANDERSON QUARESMA DA SILVA (017266/PA)

ADVOGADO

: GABRIEL PEREIRA LIRA (017448/PA)

ADVOGADO

: EDIMAR DE SOUZA GONCALVES (016456/PA)

ADVOGADO

: ANDRE RAMY PEREIRA BASSALO (007930/PA)

ADVOGADO

: MURILLO GUERREIRO SOUZA (20720/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)

ADVOGADO

: ALEX PINHEIRO CENTENO (15042/PA)

REPRESENTADO : Helder Zahluth Barbalho
ADVOGADO

: VICTORIA KAROLYNNE FIDELIS OLIVEIRA (25231/PA)

ADVOGADO

: BIANCA RIBEIRO LOBATO (24701/PA)

REPRESENTADO : JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
SECRETARIA JUDICIARIA
REPRESENTAÇÃO (11541) 0601265-62.2018.6.14.0000
DESPACHO
Considerando que foi amplamente divulgado através de nota de falecimento na imprensa local o
óbito de um dos representados acima identificados, Determino que seja oficiado os Cartórios de
Registro Civil das Pessoas Naturais desta Capital, para que encaminhe a esta Relatoria a
SEGUNDA VIA da Certidão de Óbito de Joel Rodrigues Bitar da Cunha, Presidente da Federação
Libanesa à época dos fatos.
Cumpra-se.
Após, dê-se vista ao MPE.
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Após, dê-se vista ao MPE.
Em seguida, façam-me conclusos.
Belém,18 de maio de 2020.
Juiz Edmar Silva Pereira
Relator

PETIÇÃO(241) Nº 0600069-86.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600069-86.2020.6.14.0000 PETIÇÃO (Eldorado do Carajás - PA)

RELATOR

: Juiz Edmar Silva Pereira

REQUERENTE

: LEONARDO ARAUJO DE ALMEIDA

ADVOGADO

: RAFAEL DA SILVA RIBEIRO (27847-A/PA)

DECISÃO
Trata-se de pedido de regularização e transferência de domicilio eleitoral postulado por Leonardo
Araújo Almeida, ao juízo da 58ª Zona Eleitoral (Curionópolis/Eldorado dos Carajás).
Relata o requerente que solicitou a transferência de sua filiação partidária do PSC de Parauapebas
para o PSC de Eldorado do Carajás, onde pretende candidatar-se nas eleições municipais, no
entanto, a referida transferência não foi processada.
Requer, ao final, que seja regularizada sua situação partidária com a transferência de seu registro
do PSC de Parauapebas para o PSC de Eldorado dos Carajás, estando, assim, apto a candidatarse nas eleições municipais vindouras.
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 58ª Zona Eleitoral, Curionópolis/Eldorado dos Carajás, 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 0600062-94.2020.6.14.0000
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PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600062-94.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600062-94.2020.6.14.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (Óbidos - PA)

RELATOR

: Juiz Edmar Silva Pereira

INTERESSADO

: JAIME BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO

: MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA (9427/PA)

REQUERENTE

: MDB - DIRETORIO MUNICIPAL DE OBIDOS/PA

ADVOGADO

: MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA (9427/PA)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Brasília, 21 de maio de 2020.
DESPACHO
Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do Diretório Municipal do MDB
de Óbidos - 22ª Zona Eleitoral, referente ao exercício financeiro de 2019.
Conforme disciplinado no art. 28 da Resolução TSE 23.604/2019:
Art. 28: O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - Juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal ou
comissão provisória municipal ou zonal;
Nestes termos, considerando que o caso dos autos refere-se à Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos do diretórios municipal do MDB de Óbidos DETERMINO a remessa
dos autos ao juízo eleitoral competente, conforme dispõe as regras estabelecidas na Resolução
TSE 23.604/2019.
Publique-se.
Belém,18 de maio de 2020.
Juiz Edmar Silva Pereira
Relator

PETIÇÃO(241) Nº 0600048-13.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600048-13.2020.6.14.0000 PETIÇÃO (Moju - PA)

RELATOR

: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

REQUERENTE

: PATRIOTA - PARÁ - PA - ESTADUAL

ADVOGADO

: KEISE PINHEIRO DOS SANTOS (14701/PA)

DECISÃO
Trata-se de petição (id nº 3604369) apresentada pelo Diretório Estadual do PATRIOTA no estado
do Pará em que requer a concessão de tutela de urgência com pedido de liminar, para a
REATIVAÇÃO da Comissão Provisória do Partido no Município de Mojú, cuja inscrição fora
suspensa em virtude do julgamento das contas como não prestadas.
O peticionante afirma, em suma, que:
1. "o requerente é partido político com representação em todo o Estado do Pará" e recentemente
"foi informado da suspensão pela Justiça Eleitoral, da Comissão Provisória do Patriota no
município de Mojú, sob a justificativa de que não houve prestação de contas";
2. em 05 de dezembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6.032, no sentido de que "para que haja suspensão do registro dos órgãos
partidários estaduais ou municipais, é imprescindível a instauração de procedimento autônomo, a
fim de que seja resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, não podendo a
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fim de que seja resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, não podendo a
supracitada penalidade decorrer imediatamente da sentença exarada nos autos da prestação de
contas";
3. a penalidade aplicada à Comissão Provisória do Partido Patriota em Mojú viola o princípio do
devido processo legal, pois não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa à grei
partidária;
4. "igualmente foram feridos os princípios da publicidade e da segurança jurídica que devem guiar
o Poder Público em todas as suas esferas, impedindo que os próprios filiados ao partido tomassem
conhecimento da aplicação da mencionada penalidade";
5. os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão da tutela de urgência
estão presentes de forma induvidosa no caso presente;
6. a probabilidade do direito reside na decisão proferida pelo STF na ADI nº 6.032 que inadmite a
suspensão da anotação do partido de forma automática, sem que haja um processo específico
para esse fim, como ocorrera no presente caso;
7. o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, uma vez que a suspensão da
anotação do órgão municipal do partido impossibilita a prática de diversos atos necessários à
disputa das eleições deste ano, e consequente dano irreparável ao partido e todos os seus filiados
que deverão ser escolhidos em convenção para disputa de cargos eletivos;
Requer a concessão de medida liminar para que haja a imediata reativação da Comissão
Provisória do Partido no município de Mojú e, ao final, a confirmação da tutela provisória de
urgência, afastando-se, definitivamente, a sanção de suspensão da anotação.
É o relatório. Decido.
É cediço que os órgãos partidários, ainda que constituídos na sua forma provisória, devem prestar
contas de campanha à Justiça Eleitoral, conforme respectiva esfera de competência - nacional,
estadual ou municipal, nos termos da Resolução TSE nº 23.463/2015, que dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de
contas nas eleições de 2016.
No caso em apreço, verifica-se que a suspensão da Comissão Provisória do Partido Patriota do
município de Mojú/PA decorreu do julgamento de suas contas como não prestadas pelo Juízo da
37ª Zona Eleitoral.
Assim, a apreciação originária do pedido de reativação da grei partidária e afastamento da sanção
aplicada é também competência do juízo de primeiro grau, e não deste Tribunal, sob pena de
evidente supressão de instância e violação, dentre outros, ao princípio do duplo grau de jurisdição
Ao se perscrutar a petição inicial, verifico que foi corretamente dirigida ao Juiz de Direito da 37ª
Zona Eleitoral. Não obstante, o requerente se utilizou de meio inadequado, tendo se valido do
sistema informatizado de processo judicial eletrônico (PJe) em sua plataforma para o 2º grau de
jurisdição, ao invés de utilizar a do 1º grau, que deve ser usada para peticionamentos perante as
zonas eleitorais.
Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Tribunal para o processamento e
julgamento deste feito e, com fulcro nos artigos 32, §1º, da Lei n.º 9.096/95 e 28, I, da Resolução
TSE n.º 23.604/2019, bem no art. 64, §3º, do CPC, DETERMINO a remessa dos presentes autos
ao Juízo da 37ª Zona Eleitoral, com sede no Município de Mojú/PA.
Tendo em vista o pedido de tutela de urgência formulado, proceda-se à remessa dos autos
observando-se o disposto no § 2º do art. 5º da Resolução TSE n.º 23.615/2020.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relator

PETIÇÃO(241) Nº 0600051-65.2020.6.14.0000
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PETIÇÃO(241) Nº 0600051-65.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600051-65.2020.6.14.0000 PETIÇÃO (Uruará - PA)

RELATOR

: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

REQUERENTE

: PATRIOTA - PARÁ - PA - ESTADUAL

ADVOGADO

: KEISE PINHEIRO DOS SANTOS (14701/PA)

DECISÃO
Trata-se de petição (id nº 3605119) apresentada pelo Diretório Estadual do PATRIOTA no estado
do Pará em que requer a concessão de tutela de urgência com pedido de liminar, para a
REATIVAÇÃO da Comissão Provisória do Partido no Município de Uruará, cuja inscrição fora
suspensa em virtude do julgamento das contas como não prestadas.
O requerente afirma, em suma, que:
1. "o requerente é partido político com representação em todo o Estado do Pará" e recentemente
"foi informado da suspensão pela Justiça Eleitoral, da Comissão Provisória do Patriota no
município de Uruará, sob a justificativa de que não houve prestação de contas";
2. em 05/12/2019, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6.032, no sentido de que "para que haja suspensão do registro dos órgãos
partidários estaduais ou municipais, é imprescindível a instauração de procedimento autônomo, a
fim de que seja resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, não podendo a
supracitada penalidade decorrer imediatamente da sentença exarada nos autos da prestação de
contas";
3. a penalidade aplicada à Comissão Provisória do Partido Patriota em Uruará viola o princípio do
devido processo legal, pois não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa à grei
partidária;
4. "igualmente foram feridos os princípios da publicidade e da segurança jurídica que devem guiar
o Poder Público em todas as suas esferas, impedindo que os próprios filiados ao partido tomassem
conhecimento da aplicação da mencionada penalidade";
5. os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão da tutela de urgência
estão presentes de forma induvidosa no caso presente;
6. a probabilidade do direito reside na decisão proferida pelo STF na ADI nº 6.032 que inadmite a
suspensão da anotação do partido de forma automática, sem que haja um processo específico
para esse fim, como ocorrera no presente caso;
7. o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, uma vez que a suspensão da
anotação do órgão municipal do partido impossibilita a prática de diversos atos necessários à
disputa das eleições deste ano, e consequente dano irreparável ao partido e todos os seus filiados
que deverão ser escolhidos em convenção para disputa de cargos eletivos;
Requer a concessão de medida liminar para que haja a imediata reativação da Comissão
Provisória do Partido no município de Uruará e, ao final, a confirmação da tutela provisória de
urgência, afastando-se, definitivamente, a sanção de suspensão da anotação.
É o relatório. Decido.
É cediço que os partidos políticos, ainda que constituídos na sua forma provisória, devem prestar
contas de campanha à Justiça Eleitoral, conforme respectiva esfera de competência - nacional,
estadual ou municipal, nos termos da Resolução TSE nº 23.463/2015, que dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de
contas nas eleições de 2016.
No caso em apreço, verifica-se que a suspensão da comissão provisória do partido Patriota do
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No caso em apreço, verifica-se que a suspensão da comissão provisória do partido Patriota do
município de Uruará/PA decorreu do julgamento de suas contas como não prestadas pelo Juízo da
79ª zona eleitoral.
Assim, a apreciação originária do pedido de reativação da grei partidária e afastamento da sanção
aplicada é também competência do juízo de primeiro grau, e não deste Tribunal, sob pena de
evidente supressão de instância e violação, dentre outros, ao princípio do duplo grau de jurisdição
Ao se perscrutar a petição inicial, verifico que foi corretamente dirigida ao Juiz de Direito da 79ª
Zona Eleitoral. Não obstante, o requerente se utilizou de meio inadequado, tendo se valido do
sistema informatizado de processo judicial eletrônico (PJe) em sua plataforma para o 2º grau de
jurisdição, ao invés de utilizar a do 1º grau, que deve ser usada para peticionamentos perante as
zonas eleitorais.
Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Tribunal para o processamento e
julgamento deste feito e, com fulcro nos artigos 32, §1º, da Lei n.º 9.096/95 e 28, I, da Resolução
TSE n.º 23.604/2019, bem no art. 64, §3º, do CPC, DETERMINO a remessa dos presentes autos
ao Juízo da 79ª Zona Eleitoral, com sede no Município de Uruará/PA.
Tendo em vista o pedido de tutela de urgência formulado, proceda-se à remessa dos autos
observando-se o disposto no § 2º do art. 5º da Resolução TSE n.º 23.615/2020.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600059-42.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600059-42.2020.6.14.0000 REPRESENTAÇÃO (Parauapebas - PA)

RELATOR

: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

REPRESENTANTE
ADVOGADO

: 45 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETORIO MUNICIPAL - PARAUAPEBAS/PA
: LUIZ HENRIQUE VIEIRA XAVIER (121116/MG)

REPRESENTANTE : FRANCINE LOPES GONCALVES
ADVOGADO

: LUIZ HENRIQUE VIEIRA XAVIER (121116/MG)

REPRESENTADO : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

DESPACHO
Trata-se de representação, id 3688569, proposta por Partido da Social Democracia Brasileira PSDB, relativa à propaganda suposta irregular por ser injuriosa. No id 3688769, o representante
afirma ter cometido erro ao encaminhar para esta Corte por ser competência zonal.
Como, de fato, trata-se, em tese, de propaganda eleitoral relativa às eleições 2020, DECLINO da
competência e determino a remessa dos autos à zona competente de Parauapebas para a
propaganda, conforme prescreve o art. 64, § 3º, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

PETIÇÃO(241) Nº 0600068-04.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600068-04.2020.6.14.0000 PETIÇÃO (Redenção - PA)

RELATOR

: Juiz Edmar Silva Pereira
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[...]
Sendo assim, tratando-se de regularização de filiação partidária referente a filiado residente no
âmbito da 59ª Zona Eleitoral, Pau D'arco, 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

PAUTAS
PAUTA ADMINISTRATIVA Nº 38/2020
Pauta Administrativa nº 38/2020 - 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 26 de maio 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 0600490-13.2019.6.14.0000 (PROCESSO ELETRÔNICO)
RELATOR: JUIZ FEDERAL SÉRGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
ORIGEM: TOMÉ-AÇU/PA
ASSUNTO: REMOÇÃO DE SERVIDOR - MATÉRIA ADMINISTRATIVA
RECORRENTE: RONNIE PATRICK RODRIGUES TEIXEIRA
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

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 39/2020
Pauta de Julgamento nº 39/2020 - 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 26 de maio 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. RECURSO ELEITORAL Nº 250-91.2017.6.14.0049
RELATOR: JUIZ JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO
ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ-PA (49ª ZONA ELEITORAL - MÃE DO RIO)
ASSUNTO: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS
- PARTIDO POLÍTICO - RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL - CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS - PMDB/IPIXUNA DO PARÁ-PA (49ª ZE - MÃE DO RIO).
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, DIRETÓRIO
MINICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
ADVOGADA: JANINE SANTOS MOREIRA DUARTE - OAB: 11937/PA
ADVOGADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO - OAB: 5962/PA
ADVOGADA: ANGELA SERRA SALES - OAB: 2469/PA
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ADVOGADA: ANGELA SERRA SALES - OAB: 2469/PA
ADVOGADO: WAGNER LEÃO SERRÃO - OAB: 17314/PA
ADVOGADA: RAFAELA AZEVEDO DE LEÃO - OAB: 16761/PA
ADVOGADA: JÉSSICA FERNANDES LEÃO - OAB: 22346/PA
ADVOGADO: RUBENS FERNANDES LEÃO - OAB: 7752-E/PA
2. RECURSO ELEITORAL Nº 567-18.2016.6.14.0084
RELATOR: JUIZ JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO
ORIGEM: ULIANÓPOLIS-PA (84ª ZONA ELEITORAL - DOM ELISEU)
ASSUNTO: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO - DE PODER ECONÔMICO - IMPROCEDENTE - ULIANÓPOLISPA (84ª ZONA ELEITORAL - DOM ELISEU)
RECORRENTE: NEUSA DE JESUS PINHEIRO
ADVOGADO: EDIMAX GOMES GONÇALVES - OAB: 18.432/PA
ADVOGADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO - OAB: 5962/PA
RECORRIDA: KELLY CRISTINA DESTRO
ADVOGADO: SILVINO ALMEIDA DE SOUSA - OAB: 20920-A/PA
ADVOGADO: DIEGO SAMPAIO SOUSA - OAB: 15441-B/PA
ADVOGADO: TIBÉRIO CÉSAR SAMPAIO TEIXEIRA - OAB: 16.520-A/PA
ADVOGADO: SÉRGIO DE BARROS BIANCHI COSTA - OAB: 17772/PA
RECORRIDA: SUELY XAVIER SOARES
ADVOGADO: SILVINO ALMEIDA DE SOUSA - OAB: 20920-A/PA
ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO - OAB: 1259/AP
3. RECURSO ELEITORAL Nº 240-77.2017.6.14.0039
SEGREDO DE JUSTIÇA
RELATOR: JUIZ JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO
ORIGEM: TOMÉ-AÇU-PA (39ª ZONA ELEITORAL - TOMÉ-AÇU)
ASSUNTO: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
ESPECÍFICA - ELEITO - ELEIÇÕES SUPLEMENTARES - CARGO - PREFEITO - CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO - PARCIALMENTE PROCEDENTE - MULTA - TOMÉ-AÇU-PA 39ªZE.
RECORRENTE: [SIGILOSO]
ADVOGADO: SÁVIO LEONARDO DE MELO RODRIGUES - OAB: 12985/PA
ADVOGADO: SÁBATO GIOVANNI MEGALE ROSSETTI - OAB: 2774/PA
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ TRINDADE NUNES - OAB: 17317/PA
RECORRIDA: [SIGILOSO]
ADVOGADO: EDISON LUSTOSA QUARESMA JUNIOR - OAB: 20723/PA
ADVOGADO: JORDANO FALSONI - OAB: 13356/PA
ADVOGADA: ELEN LIMA FORTUNATO DE AZEVEDO - OAB: 25121/PA
4. RECURSO ELEITORAL Nº 1-13.2017.6.14.0059
RELATOR: JUIZ JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO
ORIGEM: REDENÇÃO-PA (59ª ZONA ELEITORAL - REDENÇÃO)
ASSUNTO: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - ELEITO - CARGO - PREFEITO - CARGO - VICE-PREFEITO - ABUSO DE PODER POLÍTICO/AUTORIDADE - PARCIALMENTE PROCEDENTE - MULTA - 59ª ZONA
ELEITORAL - REDENÇÃO-PA.
RECORRENTE: CARLO IAVÉ FURTADO DE ARAUJO
ADVOGADO: REGINALDO DA MOTTA CORRÊA DE MELO JÚNIOR - OAB: 10769/PA
ADVOGADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO - OAB: 5962/PA
RECORRIDO: MARIO APARECIDO MOREIRA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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ADVOGADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO - OAB: 5962/PA
RECORRIDO: MARIO APARECIDO MOREIRA
ADVOGADO: MARCELO GOMES BORGES - OAB: 21133/PA
ADVOGADO: JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR - OAB: 16594-B/PA
ADVOGADO: RONILTON ARNALDO DOS REIS - OAB: 10976/PA
ADVOGADO: LUCAS DE QUEIROZ CLEMENTE - OAB: 21149-A/PA
ADVOGADO: PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO - OAB: 5831/PA
ADVOGADO: LUIZ SERGIO PINHEIRO FILHO - OAB: 12948/PA
ADVOGADO: WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA - OAB: 13369/PA
ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO - OAB: 10826/PA
ADVOGADO: FELIPE LEÃO FERRY - OAB: 14856/PA
ADVOGADA: INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO - OAB: 22146/PA
RECORRIDA: COLIGAÇÃO "REDENÇÃO PODE MAIS"
ADVOGADO: MARCELO GOMES BORGES - OAB: 21133/PA
ADVOGADO: JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR - OAB: 16594-B/PA
ADVOGADO: RONILTON ARNALDO DOS REIS - OAB: 10976/PA
ADVOGADO: LUCAS DE QUEIROZ CLEMENTE - OAB: 21149-A/PA
ADVOGADO: PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO - OAB: 5831/PA
ADVOGADO: LUIZ SERGIO PINHEIRO FILHO - OAB: 12948/PA
ADVOGADO: WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA - OAB: 13369/PA
ADVOGADO: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO - OAB: 10826/PA
ADVOGADO: FELIPE LEÃO FERRY - OAB: 14856/PA
ADVOGADA: INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO - OAB: 22146/PA
5. RECURSO ELEITORAL Nº 29-63.2019.6.14.0106
RELATOR: JUIZ JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO
ORIGEM: PARAUAPEBAS-PA (106ª ZONA ELEITORAL - PARAUAPEBAS)
ASSUNTO: CONTAS - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO - PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - DIRETÓRIO DE
PARAUAPEBAS
ADVOGADA: JUCIMARA DALVES DE SOUZA - OAB: 20.424-B/PA
6. RECURSO ELEITORAL Nº 58-84.2019.6.14.0051
RELATOR: JUÍZA LUZIMARA COSTA MOURA
ORIGEM: RONDON DO PARÁ-PA (51ª ZONA ELEITORAL - RONDON DO PARÁ)
ASSUNTO: REQUERIMENTO - EXECUÇÃO - DE MULTA ELEITORAL
RECORRENTE: PEDRO DIAS DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO: RONALD VALENTIM GOMES SAMPAIO - OAB: 5936/PA
ADVOGADA: SEBASTIANA APARECIDA SERPA SOUZA SAMPAIO - OAB: 7035/PA
7. RECURSO ELEITORAL Nº 113-41.2018.6.14.0028
RELATOR: JUÍZA LUZIMARA COSTA MOURA
ORIGEM: BELÉM-PA (28ª ZONA ELEITORAL - BELÉM)
ASSUNTO: CONTAS - APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS - PARTIDO POLÍTICO ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - BELÉM/PA, DIRETÓRIO MUNICIPAL
ADVOGADA: ANGIE BIA NUNES VIANA - OAB: 19676/PA
RECORRIDO: JOSÉ MARIA DE SOUSA DINELY
ADVOGADO: ADV. NÃO CONSTITUIDO
RECORRIDO: FRANCILENO LIMA MENDES
ADVOGADO: ADV. NÃO CONSTITUIDO
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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RECORRIDO: FRANCILENO LIMA MENDES
ADVOGADO: ADV. NÃO CONSTITUIDO
8. AÇÃO CAUTELAR 0600409-64.2019.6.14.0000 (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO)
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
ORIGEM: BELÉM/PA
ASSUNTO: PARTIDO POLÍTICO - ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE
CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
AUTOR: PODEMOS
ADVOGADO: BRENNO MARCUS GUIZZO - OAB SP358675
ADVOGADO: ALEXANDRE BISSOLI - OAB SP298685
ADVOGADO: ANDRE MELO AMARO - OAB SP359106
ADVOGADA: PATRICIA SOLIMENI - OAB SP421754
ADVOGADA: CAROLINA SILVA MENDES ALCANTARA - OAB PA28057
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

3ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600006-52.2020.6.14.0003
PROCESSO

: 0600006-52.2020.6.14.0003 DIREITOS POLÍTICOS (SOURE - PA)

RELATOR

: 003ª ZONA ELEITORAL DE SOURE PA

INTERESSADO

: LIZANDRA MACIEL FARIAS

JUSTIÇA ELEITORAL
003ª ZONA ELEITORAL DE SOURE PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600006-52.2020.6.14.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE
SOURE PA
INTERESSADO: LIZANDRA MACIEL FARIAS
INTIMAÇÃO
O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de documento no
DIREITOS POLÍTICOS (12552) n. 0600006-52.2020.6.14.0003, nesta data.
SOURE, 21 de maio de 2020.

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600009-07.2020.6.14.0003
PROCESSO

: 0600009-07.2020.6.14.0003 DIREITOS POLÍTICOS (SALVATERRA - PA)

RELATOR

: 003ª ZONA ELEITORAL DE SOURE PA

INTERESSADO

: WAGNER ALMEIDA DE OLIVEIRA

JUSTIÇA ELEITORAL
003ª ZONA ELEITORAL DE SOURE PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600009-07.2020.6.14.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE
SOURE PA
INTERESSADO: WAGNER ALMEIDA DE OLIVEIRA
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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INTERESSADO: WAGNER ALMEIDA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO
O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.ª a respeito da inclusão de documento no
DIREITOS POLÍTICOS (12552) n. 0600009-07.2020.6.14.0003, nesta data.
SOURE, 21 de maio de 2020.

4ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL ZE Nº 22 - TRE/JUIZE/04ª ZE
EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016, NOS TERMOS DO ART. 51 DA RES. TSE Nº 23.463/2015.
De Ordem do Exmo. Dr. ANDRÉ LUIZ FILO-CREÃO GARCIA DA FONSECA, Juiz da 04ª ZE, no
uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 51 da Resolução TSE nº
23.463/2015, FICA ABERTO o prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, para
que qualquer interessado, possa impugnar a prestação de Contas das Eleições Municipais 2016,
do candidato a vereador JOERLAN DA SILVA OLIVEIRA, município de Castanhal/PA, mediante
petição dirigida ao Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Castanhal/PA, 21 de maio de 2020.
ANA PAULA RIBEIRO FRANCO
Analista Judiciário da 4ª ZE

EDITAL ZE Nº 20 - TRE/JUIZE/04ª ZE
EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 45 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017.
De Ordem do MM. Juiz da 04ª Zona Eleitoral, ANDRÉ LUIZ FILO-CREÃO GARCIA DA FONSECA,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/2017, FICA ABERTO o prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, para
que qualquer interessado, possa impugnar a prestação de Contas Exercício financeiro 2018, do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, município de Inhangapi/PA, mediante petição
dirigida ao Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. Castanhal
/PA, 21 de maio de 2020.
ANA PAULA RIBEIRO FRANCO
Analista Judiciário da 04ª ZE

EDITAL ZE Nº 19 - TRE/JUIZE/04ª ZE
EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE
ELEIÇÕES GERAIS 2018, NOS TERMOS DO ART. 59 DA RES. TSE Nº 23.553/2017.
De Ordem do Exmo. Dr. ANDRÉ LUIZ FILO-CREÃO GARCIA DA FONSECA, Juiz da 04ª ZE, no
uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, FICA ABERTO o prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, para
que qualquer interessado, possa impugnar a prestação de Contas das Eleições Gerais 2018, do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, município de Inhangapi/PA, mediante petição
dirigida ao Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. Castanhal
/PA, 21 de maio de 2020.
ANA PAULA RIBEIRO FRANCO
Analista Judiciário da 4ª ZE

EDITAL ZE Nº 21 - TRE/JUIZE/04ª ZE

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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EDITAL ZE Nº 21 - TRE/JUIZE/04ª ZE
EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE
ELEIÇÕES GERAIS 2018, NOS TERMOS DO ART. 59 DA RES. TSE Nº 23.553/2017.
De Ordem do Exmo. Dr. ANDRÉ LUIZ FILO-CREÃO GARCIA DA FONSECA, Juiz da 04ª ZE, no
uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 59 da Resolução TSE nº
23.553/2017, FICA ABERTO o prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, para
que qualquer interessado, possa impugnar a prestação de Contas das Eleições Gerais 2018, do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B, município de Castanhal/PA, mediante petição
dirigida ao Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. Castanhal
/PA, 21 de maio de 2020.
ANA PAULA RIBEIRO FRANCO
Analista Judiciário da 4ª ZE

5ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL ZE Nº 36 - TRE/JUIZE/05ª ZE
EDITAL ZE Nº 36 - TRE/JUIZE/05ª ZE
O Exmo. Sr. CRISTIANO MAGALHÃES GOMES, Juiz desta 5ª Zona Eleitoral do Estado do Pará,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 45 da Resolução TSE nº
23.546/2017
FICA ABERTO o prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, para que qualquer
interessado, candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral possa impugnar
as prestações de contas eleitorais apresentadas pelo órgão partidário municipal abaixo
identificado, mediante petição dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios
e circunstâncias.
PARTIDO

MUNICÍPIO PROCESSO

COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO

IGARAPÉ- 0600014-

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - ANUAL - 2018

AÇU

23.2020.6.14.0005

Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e
no portão do Cartório Eleitoral, e vai assinado por ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral.
Em 04 de maio de 2020.
Documento assinado eletronicamente por IVANILDE BATISTA XAVIER, Chefe de Cartório, em 04
/05/2020, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.jus.br/sei
/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1037118 e o código CRC 6A9B8762.

EDITAL ZE Nº 37 - TRE/JUIZE/05ª ZE
EDITAL ZE Nº 37 - TRE/JUIZE/05ª ZE
O Exmo. Sr. CRISTIANO MAGALHÃES GOMES, Juiz desta 5ª Zona Eleitoral do Estado do Pará,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 51 da Resolução TSE nº
23.463/2015
FICA ABERTO o prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, para que qualquer
interessado, candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral possa impugnar
as prestações de contas eleitorais apresentadas pelo órgão partidário municipal abaixo
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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as prestações de contas eleitorais apresentadas pelo órgão partidário municipal abaixo
identificado, mediante petição dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios
e circunstâncias.
PARTIDO

MUNICÍPIO PROCESSO

COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO

IGARAPÉ- 0600012-

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - ANUAL - 2016

AÇU

53.2020.6.14.0005

Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e
no portão do Cartório Eleitoral, e vai assinado por ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral.
Em 04 de maio de 2020.
Em 04 de maio de 2020.
Documento assinado eletronicamente por IVANILDE BATISTA XAVIER, Chefe de Cartório, em 04
/05/2020, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pa.jus.br/sei
/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1037129 e o código CRC 1DDCC16E.

EDITAL ZE Nº 35 - TRE/JUIZE/05ª ZE
EDITAL ZE Nº 35 - TRE/JUIZE/05ª ZE
O Exmo. Sr. CRISTIANO MAGALHÃES GOMES, Juiz desta 5ª Zona Eleitoral do Estado do Pará,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 59 da Resolução TSE nº
23.553/2018
FICA ABERTO o prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste Edital, para que qualquer
interessado, candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral possa impugnar
as prestações de contas eleitorais apresentadas pelo órgão partidário municipal abaixo
identificado, mediante petição dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios
e circunstâncias.
PARTIDO

MUNICÍPIO PROCESSO

COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DO MOVIMENTO

IGARAPÉ- 0600013-

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB - ELEIÇÕES 2018

AÇU

38.2020.6.14.0005

Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e
no portão do Cartório Eleitoral, e vai assinado por ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral.
Em 04 de maio de 2020.
Documento assinado eletronicamente por IVANILDE BATISTA XAVIER, Chefe de Cartório, em 04
/05/2020, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

11ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
DEFERIMENTO DE ALISTAMENTO/TRANSFERÊNCIA/REVISÃO
EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE LOTES DE
REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL(RAE) .
O Exmo. Sr. Horácio de Miranda Lobato Neto, Juiz titular da 11ª ZE/PA - que abrange os
municípios de São Miguel do Guamá e Irituia, na forma da lei, faz saber a todos que se encontra à
disposição dos interessados, sob a guarda deste Fórum Eleitoral, os lotes de Requerimento de
Alistamento Eleitoral - RAE, isto é, o relatório dos pedidos de alistamento e transferência eleitorais
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Alistamento Eleitoral - RAE, isto é, o relatório dos pedidos de alistamento e transferência eleitorais
homologados nesta 11ªZE. Os atendimentos foram feitos segundo o estabelecido nas RES TSE nº'
21.538/2003, nº23.616/2020 c/c Res. TRE/PA nº 5.629/2020 que instituiu os atendimentos durante
a pandemia de COVID-19, na forma de Formulários de Atendimento Eletrônico ao Eleitor com uso
do Títulos Net, no período compreendido entre os dias mencionados abaixo e para os efeitos a
seguir discriminados:
Lote de RAE: nº0023/2020 de 04/04/2020 à 29/04/2020;
Lote de RAE nº0024/2020 de 29/04/2020 à 04/05/2020;
Lote de RAE nº0025/2020 de 04/05/2020 à 04/05/2020;
Lote de RAE nº0026/2020 de 04/05/2020 à 05/05/2020;
Lote de RAE nº0027/2020 de 03/05/2020 à 07/05/2020;
Lote de RAE nº0028/2020 de 01/05/2020 à 11/05/2020;
Lote de RAE nº0029/2020 de 11/05/2020 à 13/05/2020;
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 indeferir 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 RAEs serão arquivados e
conservados, em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.
Dado e passado nesta cidade de São Miguel do Guamá/PA, sede da 11ªZE, determino afixação
deste edital no local de costume. Eu, Denilce Muniz Pinto, Técnico Judiciário da 11ªZE, digitei o
presente, que segue assinado eletronicamente pelo MM. Juiz Eleitoral.
Em 15 de maio de 2020.
SEI_0009788_67.2020.6.14.8011.pdf

12ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600016-69.2020.6.14.0012
PROCESSO : 0600016-69.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ - PA)
RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : PAULO BRUNO CORREA COELHO

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600016-69.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CAMETA
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO BRUNO CORREA COELHO - PA25547
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidário municipal e seu responsável, que apresentou Declaração de Ausência
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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PÚBLICO o órgão partidário municipal e seu responsável, que apresentou Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2019. 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diretório/Comissão Provisória Municipal: PSDB
CNPJ: 09.655.870/0001-73
End.: Trav. Padre Antonio Franco, 741 - Centro
Município/UF: Cametá
Exercício: 2019
PRESIDENTE ATUAL: JOSÉ LUIS FERREIRA GONÇALVES

CPF: 249.001.842-68

TESOUREIRO ATUAL: BENEDITO LEONARDO DA CUNHA MORENO

CPF: 090.295.912-34

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600016-69.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600016-69.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

REQUERENTE : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CAMETA
ADVOGADO

: PAULO BRUNO CORREA COELHO (25547/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600016-69.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CAMETA
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO BRUNO CORREA COELHO - PA25547
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidário municipal e seu responsável, que apresentou Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2019. 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diretório/Comissão Provisória Municipal: PSDB
CNPJ: 09.655.870/0001-73
End.: Trav. Padre Antonio Franco, 741 - Centro
Município/UF: Cametá
Exercício: 2019
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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PRESIDENTE ATUAL: JOSÉ LUIS FERREIRA GONÇALVES

CPF: 249.001.842-68

TESOUREIRO ATUAL: BENEDITO LEONARDO DA CUNHA MORENO

CPF: 090.295.912-34

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

EDITAL ZE Nº 19 - TRE/JUIZE/12ª ZE
O Exmo. Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO. Juiz Eleitoral da 12ª ZE/PA, no uso de
suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a relação dos pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via
deferidos e indeferidos no período compreendido entre os dias 30/04/2020 à 06/05/2020, 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 indeferir 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.
Dado e passado nesta cidade de Cametá, na presente data.
rE71420051812211622.pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600014-02.2020.6.14.0012
PROCESSO : 0600014-02.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ - PA)
RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600014-02.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
RESPONSÁVEL: DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMETA/PA PC DO B
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA - PA20379
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidários municipal e seus responsável, que apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2019. 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diretório/Comissão Provisória Municipal: PC DO B
CNPJ: 15.808.596/0001-28
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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End.: Trav. Padre Antonio Franco, 2244 - Brasília
Município/UF: Cametá
Exercício: 2019
PRESIDENTE ATUAL: GHISLAINE DIAS DA COSTA

CPF: 443.337.652-34

TESOUREIRO ATUAL: TATIANA DUARTE DE SOUZA

CPF: 015.569.862-11

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600014-02.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600014-02.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

RESPONSÁVEL : DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMETA/PA PC DO B
ADVOGADO

: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA (20379/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600014-02.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
RESPONSÁVEL: DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMETA/PA PC DO B
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA - PA20379
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidários municipal e seus responsável, que apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2019. 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diretório/Comissão Provisória Municipal: PC DO B
CNPJ: 15.808.596/0001-28
End.: Trav. Padre Antonio Franco, 2244 - Brasília
Município/UF: Cametá
Exercício: 2019
PRESIDENTE ATUAL: GHISLAINE DIAS DA COSTA

CPF: 443.337.652-34

TESOUREIRO ATUAL: TATIANA DUARTE DE SOUZA

CPF: 015.569.862-11

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600017-54.2020.6.14.0012
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 : 0600017-54.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ - PA)
RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : LUIS FERNANDO FRANCEZ SASSIM

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600017-54.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE CAMETA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO FRANCEZ SASSIM - PA017100
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidário municipal e seus responsáveis, que apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2019. 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diretório/Comissão Provisória Municipal: PSC
CNPJ: 15.502.722/0001-11
End.: Rua Cônego Siqueira, 1880 - Brasília
Município/UF: Cametá
Exercício: 2019
PRESIDENTE ATUAL: MARINÉLIO CORDEIRO ARNAUD

CPF: 722.705.782-87

TESOUREIRO ATUAL: ANTÔNIO MARIA SILVA DE ALMEIDA

CPF: 399.066.042-04

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600017-54.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600017-54.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

REQUERENTE : DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE CAMETA
ADVOGADO

: LUIS FERNANDO FRANCEZ SASSIM (017100/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600017-54.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE CAMETA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIS FERNANDO FRANCEZ SASSIM - PA017100
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: LUIS FERNANDO FRANCEZ SASSIM - PA017100
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidário municipal e seus responsáveis, que apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2019. 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diretório/Comissão Provisória Municipal: PSC
CNPJ: 15.502.722/0001-11
End.: Rua Cônego Siqueira, 1880 - Brasília
Município/UF: Cametá
Exercício: 2019
PRESIDENTE ATUAL: MARINÉLIO CORDEIRO ARNAUD

CPF: 722.705.782-87

TESOUREIRO ATUAL: ANTÔNIO MARIA SILVA DE ALMEIDA

CPF: 399.066.042-04

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600010-62.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600010-62.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : LAIS GISELLE DE BARROS GONCALVES

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600010-62.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DE BARROS
Advogado do(a) REQUERENTE: LAIS GISELLE DE BARROS GONCALVES - PA016405
SENTENÇA
Cuidam os autos de prestação de contas do(a) Senhor(a) GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DE
BARROS, candidato(a) ao cargo de Prefeito do Município de Cametá nas Eleições Municipais
2012.
O candidato manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no art. 35 da
Resolução TSE nº 23.376/2012, deixando de apresentar a prestação de contas.

A Chefe de Cartório informa que foram realizados todos os procedimentos legais para notificar o
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 Chefe de Cartório informa que foram realizados todos os procedimentos legais para notificar o
candidato do seu dever de prestar contas, estas foram julgadas como não prestadas em 04/12
/2012, cuja sentença foi publicada no dia 05/12/2012, tendo transitado em julgado no dia 10/12
/2012 no Processo nº 323-53.2012.6.14.0012.
O candidato protocolou a presente prestação de contas em 25/04/2019.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização das contas.
É o breve relatório. DECIDO.
O art. 29, III, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) prescreve que os candidatos deverão
apresentar suas contas de campanha até trinta dias após a eleição. Na mesma linha de raciocínio,
o art. 45, caput, da Resolução TSE nº 23.376/2012, que regula a arrecadação, aplicação de
recursos financeiros e prestação de contas nas Eleições Municipais 2012, determinou que os
candidatos deveriam prestar suas contas até o dia 06 de novembro de 2012.
Os arts. 38, §4º, e 52, § 2º, da referida Resolução também disciplinam que, findo esse prazo, e
após o candidato ter sido regularmente notificado pela Justiça Eleitoral, a omissão na prestação de
contas acarretará seu julgamento de mérito como não prestadas, impedindo que o candidato
inadimplente obtenha certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu.
Bem analisados os documentos que instruíram os presentes autos, verifica-se que foram
cumpridos os procedimentos e prazos determinados pela legislação eleitoral, tendo permanecido o
(a) candidato(a) omisso quanto ao seu dever de apresentar a prestação de contas referente às
Eleições Municipais 2012.
A Resolução TSE nº 23.376/2012, dispõe, no artigo 51, § 2º, que julgadas as contas como não
prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento,
sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do Inciso I do art. 53 desta Resolução.
Deste modo, nota-se que a apresentação de contas pelo candidato não retira os efeitos da decisão
que as julgou como não prestadas, mas tão somente permitirá a obtenção de certidão de quitação
eleitoral. A prestação de contas nem mesmo será objeto de novo julgamento, mas apenas
considerada para fins de regularização no cadastro eleitoral.
Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, recebo a prestação,
apenas para determinar o lançamento do ASE nº 272 - motivo/forma 2, a fim de que o efeito da
decisão proferida nos autos do Processo nº 323-53.2012.6.14.0012 permaneçam somente até o
final do mandato para o qual o candidato concorreu, bem como para regularização de sua situação
cadastral e JULGO extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, § 2º da
Resolução TSE nº 23.376/2012.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 4 de maio de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600010-62.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600010-62.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(CAMETÁ - PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

REQUERENTE : GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DE BARROS

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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: LAIS GISELLE DE BARROS GONCALVES (016405/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600010-62.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DE BARROS
Advogado do(a) REQUERENTE: LAIS GISELLE DE BARROS GONCALVES - PA016405
SENTENÇA
Cuidam os autos de prestação de contas do(a) Senhor(a) GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA DE
BARROS, candidato(a) ao cargo de Prefeito do Município de Cametá nas Eleições Municipais
2012.
O candidato manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no art. 35 da
Resolução TSE nº 23.376/2012, deixando de apresentar a prestação de contas.
A Chefe de Cartório informa que foram realizados todos os procedimentos legais para notificar o
candidato do seu dever de prestar contas, estas foram julgadas como não prestadas em 04/12
/2012, cuja sentença foi publicada no dia 05/12/2012, tendo transitado em julgado no dia 10/12
/2012 no Processo nº 323-53.2012.6.14.0012.
O candidato protocolou a presente prestação de contas em 25/04/2019.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização das contas.
É o breve relatório. DECIDO.
O art. 29, III, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) prescreve que os candidatos deverão
apresentar suas contas de campanha até trinta dias após a eleição. Na mesma linha de raciocínio,
o art. 45, caput, da Resolução TSE nº 23.376/2012, que regula a arrecadação, aplicação de
recursos financeiros e prestação de contas nas Eleições Municipais 2012, determinou que os
candidatos deveriam prestar suas contas até o dia 06 de novembro de 2012.
Os arts. 38, §4º, e 52, § 2º, da referida Resolução também disciplinam que, findo esse prazo, e
após o candidato ter sido regularmente notificado pela Justiça Eleitoral, a omissão na prestação de
contas acarretará seu julgamento de mérito como não prestadas, impedindo que o candidato
inadimplente obtenha certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu.
Bem analisados os documentos que instruíram os presentes autos, verifica-se que foram
cumpridos os procedimentos e prazos determinados pela legislação eleitoral, tendo permanecido o
(a) candidato(a) omisso quanto ao seu dever de apresentar a prestação de contas referente às
Eleições Municipais 2012.
A Resolução TSE nº 23.376/2012, dispõe, no artigo 51, § 2º, que julgadas as contas como não
prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento,
sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do Inciso I do art. 53 desta Resolução.
Deste modo, nota-se que a apresentação de contas pelo candidato não retira os efeitos da decisão
que as julgou como não prestadas, mas tão somente permitirá a obtenção de certidão de quitação
eleitoral. A prestação de contas nem mesmo será objeto de novo julgamento, mas apenas
considerada para fins de regularização no cadastro eleitoral.
Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, recebo a prestação,
apenas para determinar o lançamento do ASE nº 272 - motivo/forma 2, a fim de que o efeito da
decisão proferida nos autos do Processo nº 323-53.2012.6.14.0012 permaneçam somente até o
final do mandato para o qual o candidato concorreu, bem como para regularização de sua situação
cadastral e JULGO extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, § 2º da
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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cadastral e JULGO extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, § 2º da
Resolução TSE nº 23.376/2012.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 4 de maio de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600012-32.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600012-32.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : MAURILO ANDRADE CARDOSO

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600012-32.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB- DIRETORIO MUNICIPAL DE
CAMETA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURILO ANDRADE CARDOSO - PA25865
SENTENÇA
Cuidam os autos de regularização das contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do
Município de Cametá nas Eleições Gerais 2018.
O partido manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no art. 48 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, deixando de apresentar a prestação de contas.
A Chefe de Cartório procedeu à análise técnica, com escopo de verificar a existência de valores
recebidos do Fundo Partidário, de fontes vedadas e de recursos de origem não identificada, de
acordo com o § 2º, inciso V do art. 83, da Resolução do TSE n.º 23.553/2017, o que não constatou
irregularidades.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização das contas.
É o breve relatório. DECIDO.
O art. 29, III, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) prescreve que os candidatos e partidos deverão
apresentar suas contas de campanha até trinta dias após a eleição. Na mesma linha de raciocínio,
o art. 53, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que regula a arrecadação, aplicação de
recursos financeiros e prestação de contas nas Eleições Municipais 2018, determinou que os
candidatos e partidos deveriam prestar suas contas até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições. Havendo segundo turno, no § 1º do mesmo dispositivo, devem prestar suas contas até o
vigésimo dia posterior à sua realização.
Os arts. 52, § 6º, VI e 77, IV, da referida Resolução também disciplinam que, findo esse prazo, e
após o partido ter sido regularmente notificado pela Justiça Eleitoral, a omissão na prestação de
contas acarretará seu julgamento de mérito como não prestadas.
Bem analisados os documentos que instruíram os presentes autos, verifica-se que foram
cumpridos os procedimentos e prazos determinados pela legislação eleitoral, tendo permanecido o
partido omisso quanto ao seu dever de apresentar a prestação de contas referente às Eleições
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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partido omisso quanto ao seu dever de apresentar a prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018.
A Resolução TSE nº 23.553/2017, dispõe, no artigo 83, § 1º, que julgadas as contas como não
prestadas, após o trânsito em julgado da decisão, o interessado pode requerer a sua regularização.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve existência de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada, ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como
qualquer outro tipo de irregularidade.
Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, recebo a prestação para
fins de regularização e JULGO as contas regulares, com fundamento no art. 83, § 1º, II da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 13 de maio de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600012-32.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO

: 0600012-32.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(CAMETÁ - PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB- DIRETORIO MUNICIPAL DE
CAMETA
: MAURILO ANDRADE CARDOSO (25865/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600012-32.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB- DIRETORIO MUNICIPAL DE
CAMETA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURILO ANDRADE CARDOSO - PA25865
SENTENÇA
Cuidam os autos de regularização das contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB do
Município de Cametá nas Eleições Gerais 2018.
O partido manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no art. 48 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, deixando de apresentar a prestação de contas.
A Chefe de Cartório procedeu à análise técnica, com escopo de verificar a existência de valores
recebidos do Fundo Partidário, de fontes vedadas e de recursos de origem não identificada, de
acordo com o § 2º, inciso V do art. 83, da Resolução do TSE n.º 23.553/2017, o que não constatou
irregularidades.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela regularização das contas.
É o breve relatório. DECIDO.

O art. 29, III, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) prescreve que os candidatos e partidos deverão
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 art. 29, III, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) prescreve que os candidatos e partidos deverão
apresentar suas contas de campanha até trinta dias após a eleição. Na mesma linha de raciocínio,
o art. 53, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que regula a arrecadação, aplicação de
recursos financeiros e prestação de contas nas Eleições Municipais 2018, determinou que os
candidatos e partidos deveriam prestar suas contas até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições. Havendo segundo turno, no § 1º do mesmo dispositivo, devem prestar suas contas até o
vigésimo dia posterior à sua realização.
Os arts. 52, § 6º, VI e 77, IV, da referida Resolução também disciplinam que, findo esse prazo, e
após o partido ter sido regularmente notificado pela Justiça Eleitoral, a omissão na prestação de
contas acarretará seu julgamento de mérito como não prestadas.
Bem analisados os documentos que instruíram os presentes autos, verifica-se que foram
cumpridos os procedimentos e prazos determinados pela legislação eleitoral, tendo permanecido o
partido omisso quanto ao seu dever de apresentar a prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018.
A Resolução TSE nº 23.553/2017, dispõe, no artigo 83, § 1º, que julgadas as contas como não
prestadas, após o trânsito em julgado da decisão, o interessado pode requerer a sua regularização.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve existência de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada, ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como
qualquer outro tipo de irregularidade.
Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, recebo a prestação para
fins de regularização e JULGO as contas regulares, com fundamento no art. 83, § 1º, II da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 13 de maio de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600009-77.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600009-77.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600009-77.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
INTERESSADO: DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMETA/PA PC DO B
Advogado do(a) INTERESSADO: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA - PA20379
SENTENÇA
Cuidam os autos de prestação de contas do(a) PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B do
Município de Cametá nas Eleições Gerais 2018.
O partido manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no art. 48 da
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 partido manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no art. 48 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, deixando de apresentar a prestação de contas.
A Chefe de Cartório informa que foram realizados todos os procedimentos legais para notificar o
candidato do seu dever de prestar contas, estas foram julgadas como não prestadas em 14/03
/2019, cuja sentença foi publicada no mesmo dia, tendo transitado em julgado em 06/05/2019 no
Processo nº 57-56.2018.6.14.0012 (1º Turno) e 11-33.2019.6.14.0012 (2º Turno).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido de
regularização das contas.
É o breve relatório. DECIDO.
O art. 29, III, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) prescreve que os candidatos e partidos deverão
apresentar suas contas de campanha até trinta dias após a eleição. Na mesma linha de raciocínio,
o art. 53, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que regula a arrecadação, aplicação de
recursos financeiros e prestação de contas nas Eleições Municipais 2018, determinou que os
candidatos e partidos deveriam prestar suas contas até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições. Havendo segundo turno, no § 1º do mesmo dispositivo, devem prestar suas contas até o
vigésimo dia posterior à sua realização.
Os arts. 52, § 6º, VI e 77, IV, da referida Resolução também disciplinam que, findo esse prazo, e
após o partido ter sido regularmente notificado pela Justiça Eleitoral, a omissão na prestação de
contas acarretará seu julgamento de mérito como não prestadas.
Bem analisados os documentos que instruíram os presentes autos, verifica-se que foram
cumpridos os procedimentos e prazos determinados pela legislação eleitoral, tendo permanecido o
partido omisso quanto ao seu dever de apresentar a prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018.
A Resolução TSE nº 23.553/2017, dispõe, no artigo 83, § 1º, que julgadas as contas como não
prestadas, após o trânsito em julgado da decisão, o interessado pode requerer a sua regularização.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve existência de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada, ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como
qualquer outro tipo de irregularidade.
Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, DEFIRO o pedido de
regularização das contas, bem como DETERMINO o cancelamento da suspensão do registro do
órgão partidário, com fundamento nos art. 83, § 1º, II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 5 de maio de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600009-77.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600009-77.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(CAMETÁ - PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

INTERESSADO : DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMETA/PA PC DO B
ADVOGADO

: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA (20379/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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JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600009-77.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
INTERESSADO: DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMETA/PA PC DO B
Advogado do(a) INTERESSADO: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA - PA20379
SENTENÇA
Cuidam os autos de prestação de contas do(a) PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B do
Município de Cametá nas Eleições Gerais 2018.
O partido manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no art. 48 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, deixando de apresentar a prestação de contas.
A Chefe de Cartório informa que foram realizados todos os procedimentos legais para notificar o
candidato do seu dever de prestar contas, estas foram julgadas como não prestadas em 14/03
/2019, cuja sentença foi publicada no mesmo dia, tendo transitado em julgado em 06/05/2019 no
Processo nº 57-56.2018.6.14.0012 (1º Turno) e 11-33.2019.6.14.0012 (2º Turno).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido de
regularização das contas.
É o breve relatório. DECIDO.
O art. 29, III, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) prescreve que os candidatos e partidos deverão
apresentar suas contas de campanha até trinta dias após a eleição. Na mesma linha de raciocínio,
o art. 53, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que regula a arrecadação, aplicação de
recursos financeiros e prestação de contas nas Eleições Municipais 2018, determinou que os
candidatos e partidos deveriam prestar suas contas até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições. Havendo segundo turno, no § 1º do mesmo dispositivo, devem prestar suas contas até o
vigésimo dia posterior à sua realização.
Os arts. 52, § 6º, VI e 77, IV, da referida Resolução também disciplinam que, findo esse prazo, e
após o partido ter sido regularmente notificado pela Justiça Eleitoral, a omissão na prestação de
contas acarretará seu julgamento de mérito como não prestadas.
Bem analisados os documentos que instruíram os presentes autos, verifica-se que foram
cumpridos os procedimentos e prazos determinados pela legislação eleitoral, tendo permanecido o
partido omisso quanto ao seu dever de apresentar a prestação de contas referente às Eleições
Gerais 2018.
A Resolução TSE nº 23.553/2017, dispõe, no artigo 83, § 1º, que julgadas as contas como não
prestadas, após o trânsito em julgado da decisão, o interessado pode requerer a sua regularização.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve existência de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada, ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como
qualquer outro tipo de irregularidade.
Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, DEFIRO o pedido de
regularização das contas, bem como DETERMINO o cancelamento da suspensão do registro do
órgão partidário, com fundamento nos art. 83, § 1º, II da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 5 de maio de 2020.
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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Cametá, 5 de maio de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600013-17.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR
REQUERENTE
ADVOGADO

: 0600013-17.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB- DIRETORIO MUNICIPAL DE
CAMETA
: MAURILO ANDRADE CARDOSO (25865/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-17.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB- DIRETORIO MUNICIPAL DE
CAMETA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURILO ANDRADE CARDOSO - PA25865
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidário municipal e seu responsável, que apresentou Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diretório/Comissão Provisória Municipal: PSB
CNPJ: 03.681.209/0001-56
End.: Trav. Santa Maria, 982 - Cidade Nova
Município/UF: Cametá
Exercício: 2018
PRESIDENTE ATUAL: AMARO RIBEIRO CALDAS

CPF 925.972.982-89

TESOUREIRO ATUAL: EDNELSON DA CRUZ CALDAS

CPF 908.020.802-78

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600003-70.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600003-70.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(CAMETÁ - PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

REQUERENTE : ANTONIO RODRIGUES GONCALVES
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

: MAURICIO LIMA BUENO (25044/PA)

39

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600003-70.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES GONCALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO LIMA BUENO - PA21306, MAURICIO LIMA BUENO
- PA25044
REQUERIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
SENTENÇA
Cuidam os autos de prestação de contas do(a) Senhor(a) ANTÔNIO RODRIGUES GONÇALVES,
candidato(a) ao cargo de Vereador do Município de Cametá nas Eleições Municipais 2012.
O candidato manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no art. 35 da
Resolução TSE nº 23.376/2012, deixando de apresentar a prestação de contas.
A Chefe de Cartório informa que foram realizados todos os procedimentos legais para notificar o
candidato do seu dever de prestar contas, estas foram julgadas como não prestadas em 04/12
/2012, cuja sentença foi publicada no dia 05/12/2012, tendo transitado em julgado no dia 10/12
/2012 no Processo Prestação de Contas nº 323-53.2012.6.14.0012.
O candidato deu entrada no pedido de regularização de suas contas em 07/02/2020.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento do pleito por falta
de amparo legal, visto que o prestador apresentou documentos fabricados, com datas de 2019,
sem comprovação da abertura de conta bancária e não apresentou todos os documentos.
É o breve relatório. DECIDO.
O art. 29, III, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) prescreve que os candidatos deverão
apresentar suas contas de campanha até trinta dias após a eleição. Na mesma linha de raciocínio,
o art. 45, caput, da Resolução TSE nº 23.376/2012, que regula a arrecadação, aplicação de
recursos financeiros e prestação de contas nas Eleições Municipais 2012, determinou que os
candidatos deveriam prestar suas contas até o dia 06 de novembro de 2012.
Os arts. 38, §4º, e 52, § 2º, da referida Resolução também disciplinam que, findo esse prazo, e
após o candidato ter sido regularmente notificado pela Justiça Eleitoral, a omissão na prestação de
contas acarretará seu julgamento de mérito como não prestadas, impedindo que o candidato
inadimplente obtenha certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu.
Bem analisados os documentos que instruíram os presentes autos, verifica-se que não foram
cumpridos os procedimentos e prazos determinados pela legislação eleitoral, tendo permanecido o
(a) candidato(a) omisso quanto ao seu dever de apresentar a prestação de contas referente às
Eleições Municipais 2012.
A Resolução TSE nº 23.376/2012, dispõe, no artigo 51, § 2º, que julgadas as contas como não
prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento,
sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do Inciso I do art. 53 desta Resolução.
Deste modo, nota-se que a apresentação de contas pelo candidato não retira os efeitos da decisão
que as julgou como não prestadas, mas tão somente permitirá a obtenção de certidão de quitação
eleitoral. A prestação de contas nem mesmo será objeto de novo julgamento, mas apenas
considerada para fins de regularização no cadastro eleitoral.
No caso em tela, o candidato não conseguiu cumprir com a regularização das contas, como bem
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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No caso em tela, o candidato não conseguiu cumprir com a regularização das contas, como bem
pontuou o ilustre representante do Ministério Público, pois não prestou as contas com todos os
documentos, além do prestador(a) claramente ter "fabricado" documentos apresentados que não
condizem com os da época em questão.
Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral INDEFIRO o pedido de
regularização das contas do prestador(a), com fundamento no art. 51, § 2º c/c 53, I da Resolução
TSE nº 23.376/2012.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 15 de abril de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600003-70.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600003-70.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : GUSTAVO LIMA BUENO

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600003-70.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES GONCALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO LIMA BUENO - PA21306, MAURICIO LIMA BUENO
- PA25044
REQUERIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
SENTENÇA
Cuidam os autos de prestação de contas do(a) Senhor(a) ANTÔNIO RODRIGUES GONÇALVES,
candidato(a) ao cargo de Vereador do Município de Cametá nas Eleições Municipais 2012.
O candidato manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no art. 35 da
Resolução TSE nº 23.376/2012, deixando de apresentar a prestação de contas.
A Chefe de Cartório informa que foram realizados todos os procedimentos legais para notificar o
candidato do seu dever de prestar contas, estas foram julgadas como não prestadas em 04/12
/2012, cuja sentença foi publicada no dia 05/12/2012, tendo transitado em julgado no dia 10/12
/2012 no Processo Prestação de Contas nº 323-53.2012.6.14.0012.
O candidato deu entrada no pedido de regularização de suas contas em 07/02/2020.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento do pleito por falta
de amparo legal, visto que o prestador apresentou documentos fabricados, com datas de 2019,
sem comprovação da abertura de conta bancária e não apresentou todos os documentos.
É o breve relatório. DECIDO.
O art. 29, III, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) prescreve que os candidatos deverão
apresentar suas contas de campanha até trinta dias após a eleição. Na mesma linha de raciocínio,
o art. 45, caput, da Resolução TSE nº 23.376/2012, que regula a arrecadação, aplicação de
recursos financeiros e prestação de contas nas Eleições Municipais 2012, determinou que 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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recursos financeiros e prestação de contas nas Eleições Municipais 2012, determinou que os
candidatos deveriam prestar suas contas até o dia 06 de novembro de 2012.
Os arts. 38, §4º, e 52, § 2º, da referida Resolução também disciplinam que, findo esse prazo, e
após o candidato ter sido regularmente notificado pela Justiça Eleitoral, a omissão na prestação de
contas acarretará seu julgamento de mérito como não prestadas, impedindo que o candidato
inadimplente obtenha certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu.
Bem analisados os documentos que instruíram os presentes autos, verifica-se que não foram
cumpridos os procedimentos e prazos determinados pela legislação eleitoral, tendo permanecido o
(a) candidato(a) omisso quanto ao seu dever de apresentar a prestação de contas referente às
Eleições Municipais 2012.
A Resolução TSE nº 23.376/2012, dispõe, no artigo 51, § 2º, que julgadas as contas como não
prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento,
sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do Inciso I do art. 53 desta Resolução.
Deste modo, nota-se que a apresentação de contas pelo candidato não retira os efeitos da decisão
que as julgou como não prestadas, mas tão somente permitirá a obtenção de certidão de quitação
eleitoral. A prestação de contas nem mesmo será objeto de novo julgamento, mas apenas
considerada para fins de regularização no cadastro eleitoral.
No caso em tela, o candidato não conseguiu cumprir com a regularização das contas, como bem
pontuou o ilustre representante do Ministério Público, pois não prestou as contas com todos os
documentos, além do prestador(a) claramente ter "fabricado" documentos apresentados que não
condizem com os da época em questão.
Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral INDEFIRO o pedido de
regularização das contas do prestador(a), com fundamento no art. 51, § 2º c/c 53, I da Resolução
TSE nº 23.376/2012.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 15 de abril de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600003-70.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600003-70.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : MAURICIO LIMA BUENO

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600003-70.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES GONCALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: GUSTAVO LIMA BUENO - PA21306, MAURICIO LIMA BUENO
- PA25044
REQUERIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ 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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REQUERIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
SENTENÇA
Cuidam os autos de prestação de contas do(a) Senhor(a) ANTÔNIO RODRIGUES GONÇALVES,
candidato(a) ao cargo de Vereador do Município de Cametá nas Eleições Municipais 2012.
O candidato manteve-se omisso quanto ao cumprimento da obrigação prevista no art. 35 da
Resolução TSE nº 23.376/2012, deixando de apresentar a prestação de contas.
A Chefe de Cartório informa que foram realizados todos os procedimentos legais para notificar o
candidato do seu dever de prestar contas, estas foram julgadas como não prestadas em 04/12
/2012, cuja sentença foi publicada no dia 05/12/2012, tendo transitado em julgado no dia 10/12
/2012 no Processo Prestação de Contas nº 323-53.2012.6.14.0012.
O candidato deu entrada no pedido de regularização de suas contas em 07/02/2020.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento do pleito por falta
de amparo legal, visto que o prestador apresentou documentos fabricados, com datas de 2019,
sem comprovação da abertura de conta bancária e não apresentou todos os documentos.
É o breve relatório. DECIDO.
O art. 29, III, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) prescreve que os candidatos deverão
apresentar suas contas de campanha até trinta dias após a eleição. Na mesma linha de raciocínio,
o art. 45, caput, da Resolução TSE nº 23.376/2012, que regula a arrecadação, aplicação de
recursos financeiros e prestação de contas nas Eleições Municipais 2012, determinou que os
candidatos deveriam prestar suas contas até o dia 06 de novembro de 2012.
Os arts. 38, §4º, e 52, § 2º, da referida Resolução também disciplinam que, findo esse prazo, e
após o candidato ter sido regularmente notificado pela Justiça Eleitoral, a omissão na prestação de
contas acarretará seu julgamento de mérito como não prestadas, impedindo que o candidato
inadimplente obtenha certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu.
Bem analisados os documentos que instruíram os presentes autos, verifica-se que não foram
cumpridos os procedimentos e prazos determinados pela legislação eleitoral, tendo permanecido o
(a) candidato(a) omisso quanto ao seu dever de apresentar a prestação de contas referente às
Eleições Municipais 2012.
A Resolução TSE nº 23.376/2012, dispõe, no artigo 51, § 2º, que julgadas as contas como não
prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento,
sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do Inciso I do art. 53 desta Resolução.
Deste modo, nota-se que a apresentação de contas pelo candidato não retira os efeitos da decisão
que as julgou como não prestadas, mas tão somente permitirá a obtenção de certidão de quitação
eleitoral. A prestação de contas nem mesmo será objeto de novo julgamento, mas apenas
considerada para fins de regularização no cadastro eleitoral.
No caso em tela, o candidato não conseguiu cumprir com a regularização das contas, como bem
pontuou o ilustre representante do Ministério Público, pois não prestou as contas com todos os
documentos, além do prestador(a) claramente ter "fabricado" documentos apresentados que não
condizem com os da época em questão.
Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral INDEFIRO o pedido de
regularização das contas do prestador(a), com fundamento no art. 51, § 2º c/c 53, I da Resolução
TSE nº 23.376/2012.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 15 de abril de 2020.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Cametá, 15 de abril de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600011-47.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600011-47.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

INTERESSADO : DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMETA/PA PC DO B
ADVOGADO

: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA (20379/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600011-47.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
INTERESSADO: DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMETA/PA PC DO B
Advogado do(a) INTERESSADO: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA - PA20379
SENTENÇA
Trata-se de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA apresentada pelo
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B de Cametá-PA, referente ao exercício de 2018,
consoante autoriza o § 4º do art. 32 da Lei n. 9.096/95.
Conforme informa a Chefe de Cartório, o interessado prestou contas do referente ao exercício
financeiro de 2018, tendo suas contas julgadas aprovadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento dos autos.
Considerando que o Partido cumpriu anteriormente seu dever de prestar contas, decido pelo
ARQUIVAMENTO dos autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Cametá, 5 de maio de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ª ZE

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600052-50.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600052-50.2020.6.14.0000 PETIÇÃO CÍVEL (CAMETÁ - PA)

RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO

: KEISE PINHEIRO DOS SANTOS

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600052-50.2020.6.14.0000 / 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
RESPONSÁVEL: ABRAO LAREDO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: KEISE PINHEIRO DOS SANTOS - PA14701-A
SENTENÇA
Cuidam os autos de pedido de transferência de domicílio do senhor ABRÃO LAREDO, pretenso
candidato nas próximas Eleições Municipais 2020.
Conforme informação da Chefe de Cartório, após realizados todos os procedimentos determinados
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. 90

Belém, sexta-feira, 22 de maio de 2020

44

Conforme informação da Chefe de Cartório, após realizados todos os procedimentos determinados
pela decisão 10003089/2020/TRE/PRE/ASPRE, de 29/03/2020, exarada nos autos do Processo
SEI nº 0004853-83.2020.6.14.8075, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, o interessado não compareceu na
data e horário agendados para efetuar a transferência ora solicitada.
Instado a se manifestar, o Ministério Público requer o indeferimento do pedido, visto não haver
mais interesse na mudança de domicílio eleitoral, pelo decurso do prazo legal.
Ante o exposto, reconhecendo a superveniente perda de objeto, JULGO EXTINTO o processo, na
forma do art. 485, VI e seu § 3º, do CPC.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 4 de maio de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600052-50.2020.6.14.0000
PROCESSO

: 0600052-50.2020.6.14.0000 PETIÇÃO CÍVEL (CAMETÁ - PA)

RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

RESPONSÁVEL

: ABRAO LAREDO

ADVOGADO

: KEISE PINHEIRO DOS SANTOS (14701/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600052-50.2020.6.14.0000 / 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
RESPONSÁVEL: ABRAO LAREDO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: KEISE PINHEIRO DOS SANTOS - PA14701-A
SENTENÇA
Cuidam os autos de pedido de transferência de domicílio do senhor ABRÃO LAREDO, pretenso
candidato nas próximas Eleições Municipais 2020.
Conforme informação da Chefe de Cartório, após realizados todos os procedimentos determinados
pela decisão 10003089/2020/TRE/PRE/ASPRE, de 29/03/2020, exarada nos autos do Processo
SEI nº 0004853-83.2020.6.14.8075, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Pará, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, o interessado não compareceu na
data e horário agendados para efetuar a transferência ora solicitada.
Instado a se manifestar, o Ministério Público requer o indeferimento do pedido, visto não haver
mais interesse na mudança de domicílio eleitoral, pelo decurso do prazo legal.
Ante o exposto, reconhecendo a superveniente perda de objeto, JULGO EXTINTO o processo, na
forma do art. 485, VI e seu § 3º, do CPC.
Promova o Cartório Eleitoral os registros pertinentes.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpridas as formalidades, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cametá, 4 de maio de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ªZE
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 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600015-84.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600015-84.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

REQUERENTE : BENEDITO FERNANDO PEREIRA CAMARINHA
ADVOGADO

: DANIEL CRUZ NOVAES (22329/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-84.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: BENEDITO FERNANDO PEREIRA CAMARINHA, DEMOCRATAS - DEM
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL CRUZ NOVAES - PA22329
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidário municipal e seus responsáveis, que apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2019. 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diretório/Comissão Provisória Municipal: DEMOCRATAS - DEM
CNPJ: 03.949.603/0001-22
End.: Trav. Gentil Bitencourt, 139 - Centro
Município/UF: Cametá
Exercício: 2019
PRESIDENTE ATUAL: BENEDITO FERNANDO PEREIRA CAMARINHA

CPF 097.180.792-20

TESOUREIRO ATUAL: OTÁVIA KLÍVIA NUNES E SILVA

CPF 410.523.742-04

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600015-84.2020.6.14.0012
PROCESSO
RELATOR

: 0600015-84.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ PA)
: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

REQUERENTE : DEMOCRATAS - DEM

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-84.2020.6.14.0012 / 012ª 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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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-84.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: BENEDITO FERNANDO PEREIRA CAMARINHA, DEMOCRATAS - DEM
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL CRUZ NOVAES - PA22329
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidário municipal e seus responsáveis, que apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2019. 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diretório/Comissão Provisória Municipal: DEMOCRATAS - DEM
CNPJ: 03.949.603/0001-22
End.: Trav. Gentil Bitencourt, 139 - Centro
Município/UF: Cametá
Exercício: 2019
PRESIDENTE ATUAL: BENEDITO FERNANDO PEREIRA CAMARINHA

CPF 097.180.792-20

TESOUREIRO ATUAL: OTÁVIA KLÍVIA NUNES E SILVA

CPF 410.523.742-04

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600015-84.2020.6.14.0012
PROCESSO : 0600015-84.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ - PA)
RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : DANIEL CRUZ NOVAES

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-84.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: BENEDITO FERNANDO PEREIRA CAMARINHA, DEMOCRATAS - DEM
Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL CRUZ NOVAES - PA22329
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidário municipal e seus responsáveis, que apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 2019. 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Diretório/Comissão Provisória Municipal: DEMOCRATAS - DEM
CNPJ: 03.949.603/0001-22
End.: Trav. Gentil Bitencourt, 139 - Centro
Município/UF: Cametá
Exercício: 2019
PRESIDENTE ATUAL: BENEDITO FERNANDO PEREIRA CAMARINHA

CPF 097.180.792-20

TESOUREIRO ATUAL: OTÁVIA KLÍVIA NUNES E SILVA

CPF 410.523.742-04

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600011-47.2020.6.14.0012
PROCESSO : 0600011-47.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ - PA)
RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600011-47.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
INTERESSADO: DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMETA/PA PC DO B
Advogado do(a) INTERESSADO: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA - PA20379
SENTENÇA
Trata-se de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA apresentada pelo
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B de Cametá-PA, referente ao exercício de 2018,
consoante autoriza o § 4º do art. 32 da Lei n. 9.096/95.
Conforme informa a Chefe de Cartório, o interessado prestou contas do referente ao exercício
financeiro de 2018, tendo suas contas julgadas aprovadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo arquivamento dos autos.
Considerando que o Partido cumpriu anteriormente seu dever de prestar contas, decido pelo
ARQUIVAMENTO dos autos.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Cametá, 5 de maio de 2020.
Márcio Campos Barroso Rebello
Juiz Eleitoral da 12ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600013-17.2020.6.14.0012
PROCESSO : 0600013-17.2020.6.14.0012 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAMETÁ - PA)
RELATOR

: 012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA

ADVOGADO : MAURILO ANDRADE CARDOSO

JUSTIÇA ELEITORAL
012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ 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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012ª ZONA ELEITORAL DE CAMETÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-17.2020.6.14.0012 / 012ª ZONA
ELEITORAL DE CAMETÁ PA
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB- DIRETORIO MUNICIPAL DE
CAMETA
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURILO ANDRADE CARDOSO - PA25865
EDITAL
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
O Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral da 12ªZE, Dr. MÁRCIO CAMPOS BARROSO REBELLO,
em cumprimento ao disposto no inciso I do art. 44 da Resolução TSE n.º 23.604/2019, TORNA
PÚBLICO o órgão partidário municipal e seu responsável, que apresentou Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos, referente ao exercício 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 demonstrem a existência de
movimentação de recursos no período, a declaração apresentada.
Diretório/Comissão Provisória Municipal: PSB
CNPJ: 03.681.209/0001-56
End.: Trav. Santa Maria, 982 - Cidade Nova
Município/UF: Cametá
Exercício: 2018
PRESIDENTE ATUAL: AMARO RIBEIRO CALDAS

CPF 925.972.982-89

TESOUREIRO ATUAL: EDNELSON DA CRUZ CALDAS

CPF 908.020.802-78

VIVIANE COSTA MIRANDA
Chefe de Cartório da 12ªZE

23ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
DECISÃO - ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CÂMARA DE
VEREADORES
PROCESSO : 0005159-14.2020.6.14.8023
INTERESSADO : Câmara Municipal de Nova Ipixuna (Presidente: Doralice de Almeida Amaral)
ASSUNTO : Alteração do número de vagas para Câmara de Vereadores
Decisão nº 1045032 / 2020 - TRE/JUIZE/23ª ZE
DECISÃO
A Câmara de Vereadores do Município de Nova Ipixuna comunica a esse juízo o aumento do
número de vagas para vereadores, passando de 09 para 11, conforme Decreto Legislativo 001
/2020, a fim de que ocorra as devidas inclusões legais.
Em emenda ao pedido inicial foi anexado o Regimento Interno - Resolução nº 002/2012.
Compulsando atentamente os documentos constantes dos autos, vê-se que não há mácula ao
requerimento, mas não para inclusão para a eleição municipal deste ano - 2020. Vejamos:
A Lei Orgânica do Município em questão fixa, em seu art. 89, que: "O número de Vereadores será
fixado por decreto legislativo, até o final da sessão legislativa do ano que anteceder às eleições [...]
".
O Regimento Interno da Câmara Municipal, dita que o ano legislativo é composto de dois períodos,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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O Regimento Interno da Câmara Municipal, dita que o ano legislativo é composto de dois períodos,
1º de agosto a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro (art. 3º, § único).
O Decreto Legislativo nº 001/2020, que aumentou o número de vagas, data de 12/02/2020.
Pois bem, em se tratando de processo eleitoral vigora o Princípio Constitucional da Anuidade, isto
é, a lei que altera não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência, conforme
art. 16 da Constituição Federa, o que coaduna com a Lei Orgânica do Município, em ser art. 89.
Desta forma, o decreto nº 001/2020, embora tenha entrado em vigor na data de sua publicação,
não se aplicará à eleição municipal vindoura (2020), mas tão somente à próxima eleição municipal
(2024), em respeito ao princípio da anuidade.
Destarte, determino a remessa ao Tribunal Regional Eleitoral para ciência e ajustes necessários
para inclusão das alterações, apenas, para eleição de 2024.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Marabá/PA, 18 de maio de 2020.
ADRIANA DIVINA DA COSTA TRISTÃO
JUÍZA ELEITORAL DA 23ª ZE

DECISÃO- CONSULTA SOBRE GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
- PANDEMIA COVID-19
PROCESSO : 0009782-24.2020.6.14.8023
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
ASSUNTO : CONSULTA SOBRE GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Decisão nº 1042467 / 2020 - TRE/JUIZE/23ª ZE
O Chefe do Poder Executivo Municipal requer autorização da Justiça Eleitoral para realização de
propaganda institucional, nos últimos três meses que antecedem o pleito, bem como para
extrapolar, se necessário, o limite de gastos, em virtude do estado de calamidade pública
decorrente da pandemia mundial COVID 19.
Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público, opinou pelo indeferimento do
pedido.
Sucinto relatório. Decido.
É fato notório estado de calamidade pública, decorrente da pandemia COVID19, que está
assolando não só o município de Marabá, mas, sobretudo, o Estado do Pará, que já contabiliza
mais de 1000 mortos.
O requerimento do prefeito tem pertinência, porquanto estamos em ano eleitoral, com proibições
expressas a serem cumpridas pelo gestor municipal, com várias implicações legais em caso de
descumprimento.
A matéria atinente à publicidade institucional vem disciplinada no §1º do art. 37 da Constituição
Federal, vejamos:
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. (grifei).
Em outra vertente, também é regulamentada pela Lei nº 9.504/95, mais precisamente no art. 73,
IV, b:
São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta,
salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
(grifei).
Os referidos dispositivos visam, acima de tudo, garantir a isonomia de condições entre os
candidatos e a não utilização de recursos públicos em campanhas eleitorais, prevenção algumas
exceções, em prol do bem maior do povo, como disposto na alínea b, acima transcrita.
A justificativa do Prefeito enquadra, perfeitamente, à exceção da proibição, pois a pandemia
enquadra-se em estado de calamidade pública e sem previsão de término, sendo útil a propaganda
institucional com fins de prevenção da COVID19 à população diretamente atingida.
Neste sentido, seguem alguns julgamentos:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA PETIÇÃO (1338) - 0600145- 54.2018.6.15.0000
- João Pessoa - PARAÍBA RELATOR: ANTONIO CARNEIRO DE PAIVA JUNIOR REQUERENTE:
GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EMENTA PETIÇÃO. GOVERNO DO ESTADO DA
PARAÍBA. Requerimento para realização de publicidade institucional em período vedado.
Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomelite e o Sarampo/Rubéola. Grave e urgente
necessidade pública reconhecida. Material que observa o disposto no artigo 37, §1º da
Constituição Federal. Deferimento. 1. Constada importância e relevância da erradicação da
Poliomelite e do Sarampo/Rubéola, autoriza-se a realização da publicidade institucional em
período vedado da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomelite e o Sarampo/Rubéola,
nos termos do artigo 73, VI, "b" da Lei 9.504/1997, observado o disposto no S 1° do artigo 37 da
Constituição Federal. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em
proferir a seguinte DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba,
em proferir a seguinte DECISÃO: DELIBEROU-SE PELA CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME. João Pessoa, 07/11/2018 (negritei).
PETIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). CAMPANHA NACIONAL, DE PREVENÇÃO E CONTROLE
DA GRIPE A (H1NI). DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS. EXCEPCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO.1.
A distribuição de material informativo visando à conscientização da sociedade sobre a importância
da adoção de medidas preventivas contra o vírus da Gripe A (1-1IN1) enquadra-se na ressalva
contida na parte final do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504197.2. Pedido de autorização deferido, com a
ressalva de ser observado o disposto no art. 37, § 1 0, da Constituição Federal. (TSE - Pet: 202191
DF, Relator: Min. ALDIR GUIMARÃES PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2010,
Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 25/08/2010, Página 118-119).
(negritei).
Desta forma, mesmo ainda não estando no período de proibição, não há como negar autorização à
propaganda institucional dentro do período de proibição (três meses que antecedem ao pleito), já
de forma antecipada, diante da necessidade de programação.
Por outro lado, a propaganda institucional no período vedado deverá obedecer a impessoalidade,
evitar promoção pessoal, abstendo-se da exposição de nomes, símbolos ou imagens de
autoridade ou servidores públicos, atendo-se, exclusivamente, à prevenção da COVID19, não
ficando afastada a análise posterior de possível violação à lei, por conduta não autorizada, com
incidência no art. 96 da Lei n.9.504/97 e art. 22 da LC 64/90.
No que tange ao segundo pedido, autorização para exceder os gastos com a publicidade, não há
na legislação eleitoral qualquer dispositivo permitindo o juiz eleitoral excepcionar a regra disposta

no art. 73, VII da Lei n. 9.504/95, ainda que em situação de calamidade pública e sequer consta do
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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no art. 73, VII da Lei n. 9.504/95, ainda que em situação de calamidade pública e sequer consta do
e art. 83 da Resolução 23.610/19 do TSE, que rege as eleições 2020. Inclusive a matéria é objeto
da ADI 6374.
Ademais, o requerente sequer juntou o demonstrativo dos gastos com publicidade institucional do
1º semestre dos três anos anteriores, como substrato ao pedido.
E, ainda, em recente julgamento (13/05/2020) de interpretação/extensão da PEC 106, chamada de
"orçamento de guerra", ficou assentado que: "desde que não impliquem em despesa permanente,
as proposições legislativas e atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a
calamidade e suas consequências, com efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados de
observar limitações legais sobre o aumento de despesa ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita".
Destarte, diante de ausência de dispositivo legal eleitoral expresso, dou por prejudicado o pedido
junto a esta especializada, mesmo porque deve o próprio requerente gerir os gastos da
municipalidade.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MP.
Marabá/PA, 15 de maio de 2020.
ADRIANA DIVINA DA COSTA TRISTÃO
JUÍZA ELEITORAL DA 23ª ZE

EDITAIS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDOELEIÇÕES 2018
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES
2018
De ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral, Dra. Adriana Divina da Costa Tristão, a Sra.
Francinete Castelo Branco Nunes Reis, Chefe de Cartório da 23ª ZE/PA, no uso de suas
atribuições instituídas pela Portaria 28/2016 - 23ª ZE, na forma da lei,
FAZ SABER, a todos os interessados, em cumprimento ao disposto no art. 59 da Resolução TSE n.
º 23.553/2017, que TORNA PÚBLICO o órgão partidário municipal do PARTIDO DOS
TRABALHADORES, do Município de Marabá-PA, apresentou à Justiça Eleitoral, em 15.05.2020,
Prestação de Contas referente às Eleições Gerais 2018. Assim, FICA ABERTO o prazo de 03
(três) dias, contados da publicação do presente Edital, para que qualquer qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, possa
impugná-la, via petição fundamentada e acompanhada de provas.
E, para que não se alegue ignorância, foi expedido o presente Edital. Dado e passado nesta
Cidade de Marabá, Estado do Pará, em 21 de maio de 2020. Eu, Francinete Castelo Branco Nunes
Reis- Chefe de Cartório Eleitoral, digitei e assinei, de ordem.

EDITAL
DE
PUBLICAÇÃO
DE
PEDIDOS
TRANSFERÊNCIAS E REVISÃO - LOTE N° 020/2020

DE

ALISTAMENTO,

EDITAL ZE Nº 18 - TRE/JUIZE/23ª ZE
A Sra. Francinete Castelo Branco Nunes Reis, Chefe de Cartório da 23ª ZE/PA, no uso de suas
atribuições instituída pela Portaria 028/2016 da 23ª ZE, na forma do art. 71, II, IV e V, c.c art. 77, II,
do Código Eleitoral, torna público que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório,

a relação dos pedidos de alistamento, transferência e revisão do Lote de RAEs n° 020 de 2020,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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a relação dos pedidos de alistamento, transferência e revisão do Lote de RAEs n° 020 de 2020,
deferidos e indeferidos no período compreendido entre os dias 28 de abril a 06 de maio de 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 indeferir 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 PETES 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.
Em 19 de maio de 2020.

SENTENÇAS
SENTENÇA- RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS
DIREITOS POLÍTICOS (12552)
PROCESSO Nº: 0600030-20.2020.6.14.0023
INTERESSADO: JUCIVALDO SOUSA REIS
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de restabelecimento de direitos políticos em que é interessado(a)
JUCIVALDO SOUSA REIS, cuja inscrição eleitoral n° 0613 9517 1309 encontra-se suspensa, haja
vista comunicação de condenação criminal nos autos do Processo nº 0010659-32.2014.814.0028
/1VCRIM/MARABÁ/PA, conforme determina o art. 15, III da Constituição Federal.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, o qual se manifestou pela
inelegibilidade do referido eleitor, uma vez que a incidência penal refere-se ao artigo Art. 157, §2º,
II do código penal, a qual enseja inelegibilidade conforme Lei Complementar 64/90, art. 1º, alínea
"e".
Analisando a documentação apresentada, verifica-se que está comprovada a extinção da
penalidade imposta à(o) interessado(a), não estando mais sujeito(a) a qualquer restrição ao
exercício do direito de voto.
Entretanto, o crime pelo qual foi condenado(a) está dentre aqueles elencados pela Lei
Complementar 64/90, art. 1º, alínea "e" que geram inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos.
Ante o exposto, com fundamento na Lei 64/90, determino a anotação do ASE de inelegibilidade no
cadastro do(a) eleitor(a), JUCIVALDO SOUSA REIS, pelo período de 8 (oito) anos, iniciando-se em
04/02/2020, com término em 03/02/2028.
Determino ao Cartório Eleitoral que lance ASE´s, com base no Manual de Atualização de Situação
do Eleitor e que mantenha os autos arquivados até a cessação da inelegibilidade.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Marabá-PA, 12 de maio de 2020.
ADRIANA DIVINA DA COSTA TRISTÃO
JUÍZA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552)
PROCESSO Nº: 0600031-05.2020.6.14.0023
INTERESSADO: ZACARIAS RODRIGUES DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de restabelecimento de direitos políticos em que é interessado(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. 90

Belém, sexta-feira, 22 de maio de 2020

53

Trata-se de procedimento de restabelecimento de direitos políticos em que é interessado(a)
ZACARIAS RODRIGUES DA SILVA, cuja inscrição eleitoral n° 0078 7288 1376S encontra-se
suspensa, haja vista comunicação de condenação criminal nos autos do Processo nº AP. 3691.2011.6.14.0023, conforme determina o art. 15, III da Constituição Federal.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, o qual se manifestou pela
inelegibilidade do referido eleitor, haja vista que o crime praticado está previsto no ao artigo Art.
299 do Código Eleitoral, o qual enseja inelegibilidade, conforme Lei Complementar 64/90, art. 1º,
alínea "e".
Analisando a documentação apresentada, verifica-se que está comprovada a extinção da
penalidade imposta à(o) interessado(a), não estando mais sujeito(a) a qualquer restrição ao
exercício do direito de voto.
Entretanto, o crime pelo qual foi condenado(a) está dentre aqueles elencados pela Lei
Complementar 64/90, art. 1º, alínea "e" que geram inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos.
Ante o exposto, com fundamento na Lei 64/90, determino a anotação do ASE de inelegibilidade no
cadastro do(a) eleitor(a), ZACARIAS RODRIGUES DA SILVA, pelo período de 8 (oito) anos,
iniciando-se em 04/02/2020, com término em 03/02/2028.
Determino ao Cartório Eleitoral que lance ASE´s, com base no Manual de Atualização de Situação
do Eleitor e que mantenha os autos arquivados até a cessação da inelegibilidade.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Marabá-PA, 12 de maio de 2020.
ADRIANA DIVINA DA COSTA TRISTÃO
JUÍZA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552)
PROCESSO Nº: 0600034-57.2020.6.14.0023
INTERESSADO: LEILA RODRIGUES ARAUJO
SENTENÇA
R.h.
Trata-se de procedimento de restabelecimento de direitos políticos em que é interessado(a) LEILA
RODRIGUES ARAUJO, cuja inscrição eleitoral n° 0416 0466 1309 encontra-se sem o lançamento
do Código Ase 337, por falta de comunicação em tempo hábil para efetiva suspensão, conforme
determina o art. 15, III da Constituição Federal. Porém, a eleitora encontra-se com a situação
eleitoral cancelada devido à ausência às urnas nos três últimos pleitos.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, o qual se manifestou pela
inelegibilidade da referida eleitora.
Analisando a documentação apresentada, verifica-se que está comprovada a extinção da
penalidade imposta à(o) interessado(a), não estando mais sujeito(a) a qualquer restrição ao
exercício do direito de voto.
Entretanto, o crime pelo qual foi condenado(a) está dentre aqueles elencados pela Lei
Complementar 64/90, art. 1º, alínea "e" que geram inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos.
Ante o exposto, com fundamento na Lei 64/90, determino a anotação do ASE de inelegibilidade no
cadastro do(a) eleitor(a) LEILA RODRIGUES ARAUJO, pelo período de 8 (oito) anos, iniciando-se
em 27/01/2020, com término em 26.01.2028.
Determino ao Cartório Eleitoral que lance ASE´s, com base no Manual de Atualização de Situação
do Eleitor e que mantenha os autos arquivados até a cessação da inelegibilidade.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Marabá-PA, 13 de maio de 2020.
ADRIANA DIVINA DA COSTA TRISTÃO
JUÍZA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552)
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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JUÍZA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552)
PROCESSO Nº: 0600033-72.2020.6.14.0023
INTERESSADO: AGENOR PINTO DA SILVA NETO
SENTENÇA
R.h.
Trata-se de procedimento de restabelecimento de direitos políticos em que é interessado(a)
AGENOR PINTO DA SILVA NETO, cuja inscrição eleitoral n° 0734 7712 1350 encontra-se sem o
lançamento do Código Ase 337, por falta de comunicação em tempo hábil para efetiva suspensão,
conforme determina o art. 15, III da Constituição Federal.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, o qual se manifestou pela
inelegibilidade do referido eleitor.
Analisando a documentação apresentada, verifica-se que está comprovada a extinção da
penalidade imposta à(o) interessado(a), não estando mais sujeito(a) a qualquer restrição ao
exercício do direito de voto.
Entretanto, o crime pelo qual foi condenado(a) está dentre aqueles elencados pela Lei
Complementar 64/90, art. 1º, alínea "e" que geram inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos.
Ante o exposto, com fundamento na Lei 64/90 determino a anotação do ASE de inelegibilidade no
cadastro do(a) eleitor(a), AGENOR PINTO DA SILVA NETO, pelo período de 8 (oito) anos,
iniciando-se em 27/02/2020, com término em 26/02/2028.
Determino ao Cartório Eleitoral que lance ASE´s, com base no Manual de Atualização de Situação
do Eleitor e que mantenha os autos arquivados até a cessação da inelegibilidade.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Marabá-PA, 13 de maio de 2020.
ADRIANA DIVINA DA COSTA TRISTÃO
JUÍZA ELEITORAL
DIREITOS POLÍTICOS (12552)
PROCESSO Nº: 0600032-87.2020.6.14.0023
INTERESSADO: MAYCON DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS
SENTENÇA
R.h.
Trata-se de procedimento de restabelecimento de direitos políticos em que é interessado(a)
MAYCON DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS, cuja inscrição eleitoral n° 0675 7802 1309 encontrase sem o lançamento do Código Ase 337, por falta de comunicação em tempo hábil para efetiva
suspensão, conforme determina o art. 15, III da Constituição Federal. Porém, o eleitor encontra-se
com a situação eleitoral cancelada devido à ausência às urnas nos três últimos pleitos.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, o qual se manifestou pela
inelegibilidade do referido eleitor.
Analisando a documentação apresentada, verifica-se que está comprovada a extinção da
penalidade imposta à(o) interessado(a), não estando mais sujeito(a) a qualquer restrição ao
exercício do direito de voto.
Entretanto, o crime pelo qual foi condenado(a) está dentre aqueles elencados pela Lei
Complementar 64/90, art. 1º, alínea "e" que geram inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos.
Ante o exposto, com fundamento na Lei 64/90, determino a anotação do ASE de inelegibilidade no
cadastro do(a) eleitor(a) MAYCON DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS, pelo período de 8 (oito)
anos, iniciando-se em 05/02/2020, com término em 04/02/2028.
Determino ao Cartório Eleitoral que lance ASE´s, com base no Manual de Atualização de Situação
do Eleitor e que mantenha os autos arquivados até a cessação da inelegibilidade.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Marabá-PA, 13 de maio de 2020.
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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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Marabá-PA, 13 de maio de 2020.
ADRIANA DIVINA DA COSTA TRISTÃO
JUÍZA ELEITORAL

25ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600012-90.2020.6.14.0025
PROCESSO

: 0600012-90.2020.6.14.0025 PETIÇÃO CÍVEL (PEIXE-BOI - PA)

RELATOR

: 025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PA

REQUERENTE
ADVOGADO

: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE PEIXE BOI DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO - PSC
: ALINE DANIEL MELO (017205/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600012-90.2020.6.14.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA
PA
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE PEIXE BOI DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO - PSC
RESPONSÁVEL: MOAB BORGES LIMA, ALAN ELSON MARTINS PANTOJA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALINE DANIEL MELO - PA017205
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALINE DANIEL MELO - PA017205
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALINE DANIEL MELO - PA017205
SENTENÇA 015/2020
Autos de Regularização de Prestação de Contas Partidárias julgadas não prestadas - Contas de
Campanha Eleição 2018
Interessado: Partido Social Cristão/Peixe-Boi
Processo nº 0600012-90.2020.6.14.0025
Vistos, etc.
Trata-se os autos de pedido de regularização de prestação de contas do Partido Social Cristão Peixe-Boi/PA que solicita a regularização da comissão provisória municipal/Diretório em virtude do
julgamento como NÃO PRESTADAS das contas eleições 2018. Com isso, o partido quer que seja
cancelada a suspensão do registro ou da anotação de órgão de direção municipal, em caráter
liminar, bem como o cancelamento da suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário
(sanções previstas no art. 83, inciso II da Res. 23.553/2017 do TSE). Essas sanções foram
impostas pelo julgamento do processo nº 66-76.2018.6.14.0025, o qual julgou como não prestadas
as contas do partido em tela.
Tutela de urgência concedida, evento nº 822202.
O partido em questão apresentou a declaração de ausência de movimentação financeira referente
as eleições de 2018. Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas ELEITORAIS - SPCE, o
Cartório Eleitoral constatou que esse partido não movimentou nenhum recurso financeiro em sua
conta bancária e que não recebeu recursos do Fundo Partidário no ano de 2018.
Diante da apresentação da prestação de contas, foi publicado edital facultando-se aos
interessados apresentaram impugnação que demostrasse a existência de movimentação financeira
ou de bens estimáveis no período, transcorrendo-se in albis o prazo do edital, conforma certidão 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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ou de bens estimáveis no período, transcorrendo-se in albis o prazo do edital, conforma certidão de
evento nº 1051459.
No evento 1051775 foi emitida manifestação técnica inclinando-se pelo levantamento da situação
de inadimplência do partido, haja vista que não houve movimentação de recursos de qualquer
natureza, logo, sem valores a devolver, estando atendidos os requisitos necessários a
regularização, conforme art. 83 § 2° da Resolução TSE 23.553/2017.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo acolhimento da regularização das
contas julgadas não prestadas, levantamento da situação de inadimplência e da suspensão do
registro, evento nº 1097314.
É o breve relato dos fatos. DECIDO.
É preceito constitucional aplicado aos partidos políticos o dever de prestar contas a Justiça
Eleitoral anualmente (art. 17, III, CFRB), em todas as suas esferas (nacional, estadual e municipal),
sob pena de serem submetidos às sanções legais cabíveis. Ainda que não tenham recebido
qualquer tipo de recurso público, é imprescindível que prestem ao menos a declaração de
ausência de movimentação financeira.
Compulsando os autos nº nº 66-76.2018.6.14.0025, verificou-se que o partido quedou-se
inadimplente quanto a tal obrigação, contrariando os termos estabelecidos no art. 52 da Resolução
do TSE nº 23.553/2017 diante do que deverão os responsáveis estar suscetíveis às sanções
constantes da legislação eleitoral em vigor.
Com fulcro no art. 83, § 2º da Res. 23.553/2017 do TSE o partido em questão pediu a
regularização das contas não prestadas e juntou a prestação de contas referente as eleições de
2018.
PELO EXPOSTO, com fundamento no art. 83 da Resolução TSE 23.553/2017, acolho o
requerimento de regularização das contas julgada não prestadas, confirmando os termos da tutela
de urgência, liminarmente concedida, que determinou o cancelamento/levantamento da suspensão
do registro ou da anotação de órgão de direção municipal, e determino o cancelamento
/levantamento da suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário a partir da publicação
desta decisão, salvo se suspenso por julgamento de contas de exercício diverso, referente ao
Partido Social Cristão - Peixe-Boi/PA eleições 2018, com fundamento na referida Resolução.
Ressalte-se que essa decisão não tem efeito suspensivo, ou seja, as contas de 2018 continuarão
julgadas como não prestadas em virtude de seu trânsito em julgado.
Oficie-se à SEDAP do TRE-PA para que esta decisão surta efeito, bem como determino que seja
registrada as alterações no Sistema de Contas - SICO.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Após, arquive-se com as cautelas de praxe.
Capanema, data da assinatura eletrônica.
.
ALAN RODRIGO CAMPOS MEIRELES
Juiz Eleitoral da 25ª ZE-PA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600013-75.2020.6.14.0025
PROCESSO
RELATOR

: 0600013-75.2020.6.14.0025 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (CAPANEMA PA)
: 025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PA

REQUERENTE : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO

: RODOLFO MAXIMO VASCONCELOS MEDEIROS (20468/PA)

ADVOGADO

: RUDA ROCHA DE SOUZA (20694/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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JUSTIÇA ELEITORAL
025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-75.2020.6.14.0025 / 025ª ZONA
ELEITORAL DE CAPANEMA PA
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO/CAPANEMA
Advogados do(a) REQUERENTE: RODOLFO MAXIMO VASCONCELOS MEDEIROS - PA20468,
RUDA ROCHA DE SOUZA - PA20694
INTERESSADO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PA
SENTENÇA 017/2020
Vistos etc.,
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS/ DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2019 apresentada pelo diretório/comissão
provisória municipal do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/CAPANEMA em 04/04/2020.
Publicado o Edital ZE nº 17 TRE/PRE/25ª ZE, decorreu o prazo sem impugnações(evento
1082209).
Análise técnica juntada em evento 1083224.
O Ministério Público Eleitoral(MPE), em parecer de evento 1083224, manifestou-se pela aprovação.
É o relatório. Decido.
A resolução TSE nº 23.604/2019, regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096/95 - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos, estabelecendo as regras para a prestação de contas
anuais dos Partidos políticos. Os partidos em todas as esferas de direção devem apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Analisando os documentos apresentados, constata-se que a prestação de contas do PTB
/CAPANEMA, referente ao exercício 2019, foi apresentada na forma de declaração de ausência de
movimentação de recursos, conforme dispõe o § 4º do art. 28 da Res. TSE nº 23.604/19.
Em análise técnica, o servidor da Justiça Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.O MPE
manifestou-se pela aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS A PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2019 apresentada pelo Diretório/Comissão Partidário(a) do
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO(PTB), na cidade Capanema, para que surtam os efeitos
legais.
P.R.I.
Ciência ao Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Capanema/PA,data da assinatura eletrônica.
Alan Rodrigo Campos Meireles
Juiz Eleitoral 25ª ZE

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600018-97.2020.6.14.0025
PROCESSO

: 0600018-97.2020.6.14.0025 DIREITOS POLÍTICOS (CAPANEMA - PA)

RELATOR

: 025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PA

INTERESSADO

: ANTONIO MARIA DA CONCEICAO

JUSTIÇA 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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JUSTIÇA ELEITORAL
025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600018-97.2020.6.14.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE
CAPANEMA PA
INTERESSADO: ANTONIO MARIA DA CONCEICAO
SENTENÇA 014/2020
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento visando o Restabelecimento de Direitos Políticos de ANTÔNIO MARIA
DA CONCEIÇÃO, inscrito nesta 25ª zona eleitoral, sob nº 027392801350, em razão da extinção de
punibilidade declarada por sentença em 07/05/2019.
Segundo comunicação encaminhada pela 1ª Vara Comarca De Capanema/PA observa-se que o
réu foi condenado nos autos do processo nº 00000000020032001179, pelo crime tipificado nos art.
213 do CPB, e que o tipo penal se enquadra nas hipóteses de inelegibilidade de que trata o art. 1º,
I, "e" da LC 64/90 (alterada pela LC 135/2010)..
Verifica-se que não foi lançado o ASE 337 - Suspensão de Direitos Políticos na inscrição do eleitor
à época.
Instado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral opinou pelo Restabelecimento dos Direitos
Políticos do interessado.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao interessado, não estando
mais sujeito a tal restrição no exercício dos seus direitos políticos. Ressalte-se, entretanto, que o
crime ao qual o interessado fora condenado subsume-se a um 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, a contar do cumprimento da pena, a qual deve ser registrada no cadastro desta
Especializada.
Ante o exposto, deixo de determinar o registro no cadastro do eleitor do ase 370, uma vez seu
cadastro encontra-se regular, bem como, determino o lançamento do ASE 540, por tratar-se de
hipótese ensejadora de inelegibilidade, pelo prazo previsto no art. 1º, I, "e" da Lei complementar nº
64/90, estando o eleitor interessado, portanto, inelegível durante o período de 07/05/2019 à 06/05
/2027.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral. Registre-se. Publique-se.
Capanema, data da assinatura eletrônica.
ALAN RODRIGO CAMPOS MEIRELES
Juiz Eleitoral da 25ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600016-30.2020.6.14.0025
PROCESSO
RELATOR

: 0600016-30.2020.6.14.0025 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (PEIXE-BOI PA)
: 025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PA

REQUERENTE : MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
ADVOGADO

: RAMSES SOUSA DA COSTA JUNIOR (014259/PA)

ADVOGADO

: JOSE GOMES VIDAL JUNIOR (14051/PA)

ADVOGADO

: CID BENEDITO SACRAMENTO CUNHA (015805/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA 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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025ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600016-30.2020.6.14.0025 / 025ª ZONA
ELEITORAL DE CAPANEMA PA
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
Advogados do(a) REQUERENTE: RAMSES SOUSA DA COSTA JUNIOR - PA014259, JOSE
GOMES VIDAL JUNIOR - PA14051, CID BENEDITO SACRAMENTO CUNHA - PA015805
SENTENÇA nº 18/2020
Vistos etc.,
Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS/ DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2019 apresentada pelo diretório/comissão
provisória municipal do MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB/PEIXE-BOI em 30/04
/2020.
Publicado o Edital ZE nº 21 TRE/PRE/25ª ZE, decorreu o prazo sem impugnações(evento
1165196).
Análise técnica juntada em evento 1165445.
O Ministério Público Eleitoral(MPE), em parecer de evento 1193329, manifestou-se pela aprovação.
É o relatório. Decido.
A resolução TSE nº 23.604/2019, regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096/95 - Das
Finanças e Contabilidade dos Partidos, estabelecendo as regras para a prestação de contas
anuais dos Partidos políticos. Os partidos em todas as esferas de direção devem apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Analisando os documentos apresentados, constata-se que a prestação de contas do MDB/PEIXEBOI, referente ao exercício 2019, foi apresentada na forma de declaração de ausência de
movimentação de recursos, conforme dispõe o § 4º do art. 28 da Res. TSE nº 23.604/19.
Em análise técnica, o servidor da Justiça Eleitoral, opinou pela aprovação das contas.
O MPE manifestou-se pela aprovação das contas.
Ante o exposto, em atenção ao que dispõe as normas da Lei 9.096/95 e o artigo 46, inciso I, da
Resolução 23.546 do Tribunal Superior Eleitoral, JULGO APROVADAS A PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2019 apresentada pelo Diretório/Comissão Partidário(a) do
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO(MDB), na cidade Peixe-Boi, para que surtam os
efeitos legais.
P.R.I.
Ciência ao Ministério Público.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Capanema/PA,data da assinatura eletrônica.
Alan Rodrigo Campos Meireles
Juiz Eleitoral 25ª ZE

28ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600032-56.2020.6.14.0001 / 028ª ZONA ELEITORAL
DE BELÉM PA
RESPONSÁVEL: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA - PA20379
SENTENÇA
R. H.
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/

Ano 2020 - n. 90

Belém, sexta-feira, 22 de maio de 2020

60

Vistos, etc.
Tratam os presentes autos de Petição Cível apresentada pelo Presidente da Comissão Estadual
do Partido Comunista do Brasil - PC do B no Pará, Sr. Jorge Luiz Guimarães Panzera, por
intermédio de seu procurador jurídico (procuração anexa), requerendo a Regularização da
Situação de Inadimplência de Prestação de Contas do Partido Pátria Livre - PPL, referente às
Eleições Gerais de 2018.
Na inicial, juntou a prestação de contas eleitorais do ano de 2018, do partido PPL, Comitê
Municipal de Belém, em atendimento ao disposto no art. 49, §3° da Res. TSE n° 23.553/2017,
para fins de regularização, ressaltando na petição que o PPL foi incorporado ao PC do B em 28/05
/2019, justificando a apresentação da respectiva prestação de contas pelo PC do B.
A informação cartorária relata que em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais SPCE WEB verificou-se que o Extrato da Prestação de Contas Finais juntado aos autos, número
de controle P54000404278PA2760472, confere com os dados enviados pelo partido ao SPCE
WEB, referente à Prestação de Contas Eleitorais das Eleições 2018 do PPL. Contudo, de acordo
com os assentamentos do Sistema de Informações Partidárias do TSE (SGIP), constatou-se que o
PPL não constituiu Comissão Partidária Municipal vigente no ano de 2018 em Belém/PA, motivo
pelo qual não está obrigado a prestar contas de campanha referentes às Eleições de 2018, nos
termos da Resolução TSE nº 23.553, de 18 de dezembro de 2017.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela pela extinção do processo sem julgamento de
mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
feito, ex vi do disposto no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, considerando a falta de
obrigação do dever de prestar contas e ainda que conforme documentação apresentada, a referida
agremiação não se encontrava em vigência por ocasião de todo o período eleitoral das eleições de
2018.
É o breve relatório. Assim decido.
A obrigatoriedade de prestação de contas das Eleições 2018 pelos órgãos partidários está prevista
no art. 49, I, c/c § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, dispondo que o órgão partidário municipal
deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral, estando obrigados a prestar
contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data prevista no Calendário Eleitoral
para o início das convenções partidárias.
O Calendário Eleitoral das Eleições 2018 está determinado na Resolução TSE nº 23.555/2017,
estabelecendo que o dia 20 de julho de 2018 é a data a partir da qual, até 5 de agosto de 2018, é
permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher
candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e
suplente, deputado federal, deputado estadual ou distrital (Lei nº 9.504/1997, art. 8º, caput).
As consultas ao Sistema de Informações Partidárias do TSE (SGIP) ID 1039055 e 1039059
demonstram que o PPL não constituiu Comissão Provisória ou Diretório Municipal em Belém/PA no
ano de 2018, estando vigente apenas nos períodos de 04/09/2011 a 14/01/2013, 22/06/2016 a 22
/12/2016 e 17/10/2009 a 04/09/2011.
Ante o exposto, em face da legislação supracitada, conclui-se que o PPL não está obrigado a
prestar contas de campanha referentes às Eleições de 2018, portanto, não há irregularidade a ser
sanada pela agremiação partidária concernente à prestação de contas do PPL dos pleitos de 2018,
motivo pelo qual o presente processo merece ser extinto.
Dessa forma, EXTINGO o processo frente a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485, inciso IV, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao órgão do Ministério 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
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 90

Belém, sexta-feira, 22 de maio de 2020

61

Ciência ao órgão do Ministério Público.
Providenciem-se as anotações necessárias e, após, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais.
Belém/PA, 19 de maio de 2020.
AUGUSTO CESAR DA LUZ CAVALCANTE
Juiz Eleiroral da 28ª ZE

29ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PROCESSO N. 06000664420206140029
Processo n. 06000664420206140029
Assunto: DIREITOS POLÍTICOS - RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS - ANÁLISE
DE INELEGIBILIDADE
Interessado: ELIAS MAIA DE OLIVEIRA
CERTIFICO, para os devidos fins, que a sentença retro foi publicada no dia 20/05/2020, fl. 17, no
Diário de Justiça Eletrônico (TRE/PA) - DJe n. 088.
Belém, 20 de maio de 2020
MARCIO JOSE GUIMARÃES DA SILVA

PROCESSO Nº 0600077-73.2020.6.14.0029
PROCESSO Nº 0600077-73.2020.6.14.0029
AUTOS DE: Restabelecimento de Direitos Políticos e Análise de Inelegibilidade
INTERESSADO: DENILSON BARROSO DA SILVA
SENTENÇA
R. H.
Tratam os presentes de restabelecimento de direitos políticos e análise de inelegibilidade mediante
comunicação de extinção de pena/punibilidade nº 16534//2020, em virtude de sentença de
extinção datada de 22/04/2020.
Cessado o impedimento legal para o pleno exercício dos direitos políticos, devidamente
comprovado por meio de documentação exigida pelo art. 53 da Resolução nº 21.538/03,determino
o processamento do ASE 370, relativamente à inscrição nº 064162341368 pertencente à
DENILSON BARROSO DA SILVA, conforme orientação repassada pela CRE/PA.
No que tange à inelegibilidade, verifico o enquadramento da situação fática ao disposto no art. 1º,
I, "e", da LC nº 64/90, qual seja, o art. 157, § 2º, II, do CPB, porquanto, declaro a inelegibilidade do
eleitor DENILSON BARROSO DA SILVA, por 08 (oito) anos a contar de 23/04/2020 até 22/04/2028.
Determino, ainda, o lançamento do código de Atualização da Situação do Eleitor - ASE 540
respectivamente à inscrição nº 064162341368, pertencente ao referido eleitor.
Portanto, adotados os procedimentos de competência desta Justiça Especializada, remetam-se os
presentes autos ao Douto Representante do Ministério Público Eleitoral para ciência e/ou
manifestação, nos termos dos dispositivos legais, após arquivem-se provisoriamente estes autos.
Belém, 13 de maio de 2020.
Dr. JACKSON JOSÉ SODRÉ FERRAZ
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

PROCESSO Nº DP Nº 0600075-06.2020.6.14.0029
PROCESSO Nº DP Nº 0600075-06.2020.6.14.0029
AUTOS DE: Restabelecimento de Direitos Políticos e Análise de Inelegibilidade
INTERESSADO: ANTÔNIO MIGUEL GUSMÃO DOS SANTOS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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AUTOS DE: Restabelecimento de Direitos Políticos e Análise de Inelegibilidade
INTERESSADO: ANTÔNIO MIGUEL GUSMÃO DOS SANTOS
SENTENÇA
R. H.
Tratam os presentes autos de restabelecimento de direitos políticos e análise de inelegibilidade
mediante comunicação de extinção de pena/punibilidade nº 16181/2020, conforme sentença
datada de 04/06/2019, encaminhada através do Sistema INFODIP.
Cessado o impedimento legal para o pleno exercício dos direitos políticos, dever-se-ia adotar o
procedimento de lançamento do código ASE 370 para restabelecimento dos direitos políticos,
relativamente à inscrição nº 069621851333 pertencente à ANTÔNIO MIGUEL GUSMÃO DOS
SANTOS, entretanto, verifica-se nos autos que o código de suspensão não foi lançado
tempestivamente.
Sendo assim, não há providencia a ser adotada quanto ao restabelecimento, vez que a suspensão
não foi lançada.
No que tange à inelegibilidade, verifico o enquadramento da situação fática ao disposto no art. 1º,
I, "e", da LC nº 64/90, qual seja, o art. 157 da Lei 2848+40, porquanto, declaro a inelegibilidade do
Sr. ANTÕNIO MIGUEL GUSMÃO DOS SANTOS por 08 (oito) anos a contar de 05/06/2019 até 04
/06/2027.
Determino, ainda, o lançamento do código de Atualização da Situação do Eleitor - ASE 540
respectivamente à inscrição nº 069621851333, pertencente ao referido eleitor.
Portanto, adotados os procedimentos de competência desta Justiça Especializada, remetam-se os
presentes autos ao Douto Representante do Ministério Público Eleitoral para ciência e/ou
manifestação, nos termos dos dispositivos legais, após arquivem-se provisoriamente estes autos.
Belém, 13 de maio de 2020.
Dr. JACKSON JOSÉ SODRÉ FERRAZ
Juiz da 29ª Zona Eleitoral

35ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600006-53.2020.6.14.0035
PROCESSO

: 0600006-53.2020.6.14.0035 DIREITOS POLÍTICOS (MOCAJUBA - PA)

RELATOR

: 035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA

INTERESSADO

: JOSIEL DIAS BRITO

JUSTIÇA ELEITORAL
035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600006-53.2020.6.14.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE
BAIÃO PA
INTERESSADO: JOSIEL DIAS BRITO
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade nº 5590/2020, oriunda da Vara de Execução
Penal da Região Metropolitana de Belém, com propósito de restabelecimento de direitos políticos
do Sr. JOSIEL DIAS BRITO, inscrição eleitoral nº 0604 1563 1309, conforme determina o art. 15, III
da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor,
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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Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor,
Processo 0004285-66.2012.8.14.0061, pelo efetivo cumprimento da pena, com Sentença de
Extinção em 25/09/2018, conforme comunicação de ID 640595.
Considerando que não houve o lançamento oportuno do Código ASE 337 (suspensão de direitos
políticos) no cadastro eleitoral do interessado, não há que se falar em lançamento do Código ASE
370 (cessação do impedimento). Contudo, o crime pelo qual o interessado fora condenado consta
do rol dos tipos penais previstos no art. 1º, I, "e" da Lei Complementar nº 64/90, portanto,
caracterizada a inelegibilidade, pelo prazo de 08 (oito) anos, após o cumprimento da pena.
Ante o exposto, com a manifestação do Ministério Público Eleitoral em nada se opondo ao
Restabelecimento de Direitos políticos, ID 894275, com fundamento nos arts. 52 e 53, II, "a" da
Resolução supra, DETERMINO o lançamento do Código ASE 540 (Inelegibilidade) no cadastro do
eleitor, anotando-se como termo inicial para a contagem do prazo o dia 25/09/2018, data da
sentença de extinção de punibilidade.
Cumpridas as formalidades, arquive provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade,
que se efetuará na data de 25/09/2026, após o decurso do prazo de 08 (oito) anos.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/PA

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600014-30.2020.6.14.0035
PROCESSO

: 0600014-30.2020.6.14.0035 DIREITOS POLÍTICOS (MOCAJUBA - PA)

RELATOR

: 035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA

INTERESSADO

: MAYCON FARIAS DE SOUZA

JUSTIÇA ELEITORAL
035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600014-30.2020.6.14.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE
BAIÃO PA
INTERESSADO: MAYCON FARIAS DE SOUZA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade nº 14386/2020, oriunda da Vara Única de
Mocajuba/PA, com propósito de restabelecimento de direitos políticos do Sr. MAYCON FARIAS DE
SOUZA, inscrição eleitoral nº 0642 5794 1309, conforme determina o Art. 15, III da Constituição
Federal.
Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor,
Processo 000678134.20138.14.0061, pelo efetivo cumprimento da pena, com Sentença de
Extinção em 17/12/2019, conforme ID 931082.
Convém registrar que o crime pelo qual o interessado 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, com manifestação do Ministério Público Eleitoral em nada se opondo ao
Restabelecimento de Direitos políticos (ID 951728) e com fundamento nos arts. 52 e 53, II, "a" da
Resolução TSE 21.538/2003, DETERMINO o lançamento do código ASE 370 (Cessação de
Impedimento) no cadastro eleitoral do interessado, bem como do código ASE 540 (Inelegibilidade),

por se tratar de hipótese ensejadora da inelegibilidade prevista pelo 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
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por se tratar de hipótese ensejadora da inelegibilidade prevista pelo art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar nº 64/90, anotando-se como termo inicial para a contagem do prazo o dia 17/12
/2019, data da sentença de extinção de punibilidade.
Cumpridas as formalidades, arquive provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade,
que se efetuará na data de 17/12/2027, após o decurso do prazo de 08 (oito) anos.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/PA

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600017-82.2020.6.14.0035
PROCESSO

: 0600017-82.2020.6.14.0035 DIREITOS POLÍTICOS (MOCAJUBA - PA)

RELATOR

: 035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA

INTERESSADO

: JOSE MARIA CARVALHO

JUSTIÇA ELEITORAL
035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600017-82.2020.6.14.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE
BAIÃO PA
INTERESSADO: JOSE MARIA CARVALHO
SENTENÇA
Vistos, etc
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade nº 14411/2020, oriunda da Vara Única de
Mocajuba/PA, com propósito de restabelecimento de direitos políticos do Sr. JOSÉ MARIA
CARVALHO, inscrição eleitoral nº 0523 1179 1317, em situação regular, conforme determina o Art.
15, III da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor,
Processo 000023319.2006.8.14.0067, pelo efetivo cumprimento da pena, com Sentença de
Extinção em 03/04/2020, conforme comunicação de ID 942157.
Considerando que não houve o lançamento oportuno do Código ASE 337 (suspensão de direitos
políticos) no cadastro eleitoral do interessado, não há que se falar em lançamento do Código ASE
370 (cessação do impedimento). Entretanto, Convém registrar que o crime pelo qual o interessado
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, com a manifestação do Ministério Público Eleitoral em nada se opondo ao
Restabelecimento de Direitos políticos (ID 951580), com fundamento nos arts. 52 e 53, II, "a" da
Resolução TSE 21.538/2003, DETERMINO o lançamento do Código ASE 540 (Inelegibilidade) no
cadastro do eleitor, anotando-se como termo inicial para a contagem do prazo o dia 03/04/2020,
data da sentença de extinção de punibilidade.
Cumpridas as formalidades, arquive provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade,
que se efetuará na data de 03/04/2028, após o decurso do prazo de 08 (oito) anos.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/PA

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600015-15.2020.6.14.0035
PROCESSO

: 0600015-15.2020.6.14.0035 DIREITOS POLÍTICOS (MOCAJUBA - PA)

RELATOR

: 035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO 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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: SINIVALDO JOSE ESTUMANO CALDAS

JUSTIÇA ELEITORAL
035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600015-15.2020.6.14.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE
BAIÃO PA
INTERESSADO: SINIVALDO JOSE ESTUMANO CALDAS
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade nº 14389/2020, oriunda da Vara Única de
Mocajuba/PA, com propósito de restabelecimento de direitos políticos do Sr. SINIVALDO JOSÉ
ESTUMANO CALDAS, inscrição eleitoral nº 0613 4256 1341, em situação suspensa, conforme
determina o Art. 15, III da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor,
Processo 000025771.2011.8.14.0067, pelo efetivo cumprimento da pena, com Sentença de
Extinção em 06/03/2020, conforme ID 931096.
Convém registrar que o crime pelo qual o interessado 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, com manifestação do Ministério Público Eleitoral em nada se opondo ao
Restabelecimento de Direitos políticos (ID 951716) e com fundamento nos arts. 52 e 53, II, "a" da
Resolução TSE 21.538/2003, DETERMINO o lançamento do código ASE 370 (Cessação de
Impedimento) no cadastro eleitoral do interessado, bem como do código ASE 540 (Inelegibilidade),
por se tratar de hipótese ensejadora da inelegibilidade prevista pelo art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar nº 64/90, anotando-se como termo inicial para a contagem do prazo o dia 06/03
/2020, data da sentença de extinção de punibilidade.
Cumpridas as formalidades, arquive provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade,
que se efetuará na data de 06/03/2028, após o decurso do prazo de 08 (oito) anos.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/PA

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600016-97.2020.6.14.0035
PROCESSO

: 0600016-97.2020.6.14.0035 DIREITOS POLÍTICOS (MOCAJUBA - PA)

RELATOR

: 035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA

INTERESSADO

: ZEFERINO BATISTA COSTEIRA

JUSTIÇA ELEITORAL
035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600016-97.2020.6.14.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE
BAIÃO PA
INTERESSADO: ZEFERINO BATISTA COSTEIRA
SENTENÇA
Vistos, etc
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade nº 14394/2020 , oriunda da Vara Única de
Mocajuba/PA, com propósito de restabelecimento de direitos políticos do Sr. ZEFERINO BATISTA
COSTEIRA, inscrição eleitoral nº 0038 9071 1368, em situação regular, conforme determina 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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COSTEIRA, inscrição eleitoral nº 0038 9071 1368, em situação regular, conforme determina o Art.
15, III da Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor,
Processo 000069415.2011.8.14.0067, pelo efetivo cumprimento da pena, com Sentença de
Extinção em 19/03/2020, conforme comunicação de ID 931313.
Considerando que não houve o lançamento oportuno do Código ASE 337 (suspensão de direitos
políticos) no cadastro eleitoral do interessado, não há que se falar em lançamento do Código ASE
370 (cessação do impedimento). Ainda, o crime pelo qual o interessado fora condenado NÃO
consta do rol dos tipos penais previstos no art. 1º, I, "e" da Lei Complementar nº 64/90.
Ante o exposto, seguindo a Orientação nº 03/2107 da Corregedoria Regional Eleitoral do Pará
(CRE), página 31 - Arranjo nº 01, para tratamento da Extinção de Punibilidade de Condenação
Criminal não anotada no Cadastro sobre a qual não incide a Inelegibilidade prevista no art. 1°, I, "e"
, da Lei Complementar n° 64/1990, DETERMINO o arquivamento da comunicação no sistema
INFODIP, sem qualquer lançamento de ASE no histórico do eleitor no sistema ELO.
Cumpridas as formalidades, arquive-se.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/PA

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600012-60.2020.6.14.0035
PROCESSO

: 0600012-60.2020.6.14.0035 DIREITOS POLÍTICOS (MOCAJUBA - PA)

RELATOR

: 035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA

INTERESSADO

: ELIAQUIM MENDES VIEIRA

JUSTIÇA ELEITORAL
035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600012-60.2020.6.14.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE
BAIÃO PA
INTERESSADO: ELIAQUIM MENDES VIEIRA
SENTENÇA
Vistos, etc
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade nº 5590/2020, oriunda da Vara Única de
Mocajuba/PA, com propósito de restabelecimento de direitos políticos do Sr. ELIAQUIM MENDES
VIEIRA, inscrição eleitoral nº 0541 1977 1341 conforme determina o Art. 15, III da Constituição
Federal.
Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor,
Processo 000004805.2011.8.14.0067, pelo efetivo cumprimento da pena, com Sentença de
Extinção em 12/12/2019, conforme comunicação de ID 931052.
Considerando que não houve o lançamento oportuno do Código ASE 337 (suspensão de direitos
políticos) no cadastro eleitoral do interessado, não há que se falar em lançamento do Código ASE
370 (cessação do impedimento). Entretanto, Convém registrar que o crime pelo qual o interessado
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, com a manifestação do Ministério Público Eleitoral em nada se opondo ao
Restabelecimento de Direitos políticos, ID 951879, com fundamento nos arts. 52 e 53, II, "a" da
Resolução TSE 21.538/2003, DETERMINO o lançamento do Código ASE 540 (Inelegibilidade) no
cadastro do eleitor, anotando-se como termo inicial para a contagem do prazo o dia 12/12/2019,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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cadastro do eleitor, anotando-se como termo inicial para a contagem do prazo o dia 12/12/2019,
data da sentença de extinção de punibilidade.
Cumpridas as formalidades, arquive provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade,
que se efetuará na data de 12/12/2027, após o decurso do prazo de 08 (oito) anos.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/PA

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600013-45.2020.6.14.0035
PROCESSO

: 0600013-45.2020.6.14.0035 DIREITOS POLÍTICOS (MOCAJUBA - PA)

RELATOR

: 035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA

INTERESSADO

: JOSE HUELITON DE OLIVEIRA LIMA

JUSTIÇA ELEITORAL
035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600013-45.2020.6.14.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE
BAIÃO PA
INTERESSADO: JOSE HUELITON DE OLIVEIRA LIMA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade nº 14388/2020, oriunda da Vara Única de
Mocajuba/PA, com propósito de restabelecimento de direitos políticos do Sr. JOSÉ HUELITON DE
OLIVEIRA LIMA, inscrição eleitoral nº 0554 1426 1350, conforme determina o art. 15, III da
Constituição Federal.
Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor,
Processo 000210406.2014.8.14.0067, pelo efetivo cumprimento da pena, com Sentença de
Extinção em 23/01/2020, conforme ID 931071.
Convém registrar que o crime pelo qual o interessado 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, com manifestação do Ministério Público Eleitoral em nada se opondo ao
Restabelecimento de Direitos políticos (ID 951733) e com fundamento nos arts. 52 e 53, II, "a" da
Resolução TSE 21.538/2003, DETERMINO o lançamento do código ASE 370 (Cessação de
Impedimento) no cadastro eleitoral do interessado, bem como do código ASE 540 (Inelegibilidade),
por se tratar de hipótese ensejadora da inelegibilidade prevista pelo art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar nº 64/90, anotando-se como termo inicial para a contagem do prazo o dia 23/01
/2020, data da sentença de extinção de punibilidade.
Cumpridas as formalidades, arquive provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade,
que se efetuará na data de 23/01/2028, após o decurso do prazo de 08 (oito) anos.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/PA

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600011-75.2020.6.14.0035
PROCESSO

: 0600011-75.2020.6.14.0035 DIREITOS POLÍTICOS (MOCAJUBA - PA)

RELATOR

: 035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA

INTERESSADO

: ELCIVALDO LOPES BARROS
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JUSTIÇA ELEITORAL
035ª ZONA ELEITORAL DE BAIÃO PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600011-75.2020.6.14.0035 / 035ª ZONA ELEITORAL DE
BAIÃO PA
INTERESSADO: ELCIVALDO LOPES BARROS
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade nº 14399/2020, oriunda da Vara Única de
Mocajuba/PA , com propósito de restabelecimento de direitos políticos do Sr. ELCIVALDO LOPES
BARROS , inscrição eleitoral nº 0320 1094 1309, conforme determina o art. 15, III da Constituição
Federal.
Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor,
Processo 000018407.2008.8.14.006, pelo efetivo cumprimento da pena, com Sentença de
Extinção em 19/03/2020, conforme ID 930755.
Convém registrar que o crime pelo qual o interessado 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, com manifestação do Ministério Público Eleitoral em nada se opondo ao
Restabelecimento de Direitos políticos (ID 951885 ), e com fundamento nos arts. 52 e 53, II, "a" da
Resolução do TSE nº 21.538/2003, DETERMINO o lançamento do código ASE 370 (Cessação de
Impedimento) no cadastro eleitoral do interessado, bem como do código ASE 540 (Inelegibilidade),
por se tratar de hipótese ensejadora da inelegibilidade prevista pelo art. 1º, I, "e" da Lei
Complementar nº 64/90, anotando-se como termo inicial para a contagem do prazo o dia 19/03
/2020, data da sentença de extinção de punibilidade.
Cumpridas as formalidades, arquive provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade,
que se efetuará na data de 19/03/2028, após o decurso do prazo de 08 (oito) anos.
EDINALDO ANTUNES VIEIRA
Juiz Eleitoral da 35ª ZE/PA

36ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600096-58.2020.6.14.0036
PROCESSO
RELATOR

: 0600096-58.2020.6.14.0036 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (SANTA IZABEL DO PARÁ PA)
: 036ª ZONA ELEITORAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ PA

ADVOGADO : DENNIS HENRIQUE REIS CHAVES
ADVOGADO : OLAVO PERES HENDERSON E SILVA JUNIOR

JUSTIÇA ELEITORAL
036ª ZONA ELEITORAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ PA
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060009658.2020.6.14.0036 / 036ª ZONA ELEITORAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ PA
REQUERENTE: ELISSANDRA BARBOSA SANTOS DOS SANTOS
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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REQUERENTE: ELISSANDRA BARBOSA SANTOS DOS SANTOS
Advogados do(a) REQUERENTE: OLAVO PERES HENDERSON E SILVA JUNIOR - PA9284,
DENNIS HENRIQUE REIS CHAVES - PA24351
REQUERIDO: #-ZONA ELEITORAL DE SANTO IZABEL DO PARÁ
SENTENÇA
R.H.
Trata-se de pedido de reversão de cancelamento de filiação partidária e inclusão na relação oficial
da requerente em outro partido político, formulado por ELISSANDRA BARBOSA SANTOS DOS
SANTOS, nos termos da petição inicial de ID 1170464 e documentos de ID's 1170760, 1170770,
1170773, 1170799, 1170906, 1170906, 1170814 e 1170928.
Narra a requerente no documento de ID 1170770 que, em 05 de março de 2020, tomou posse
como tesoureira na Comissão Provisória do Partido Republicanos, assinando a respectiva ficha de
filiação no dia 25 de março de 2020. Contudo, prossegue a narrativa, aduz que foi convidada por
amigos para uma reunião com membros do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, e,
apesar de não ter sido forçada, ficou nervosa com a presença do prefeito municipal por ser
servidora pública temporária e assinou a ficha de filiação.
É o relatório.
Decido.
Não se trata de coexistência de filiação partidária, mas de eleitora que, livremente, uma vez que
admitiu expressamente não ter sido forçada nem tampouco coagida, assinou ficha e filiou-se ao
partido Republicano e, posteriormente, assinou nova ficha de filiação a partido diverso, resultando
no cancelamento da primeira, haja visto que prevalece sempre a filiação mais recente, o que era
ou deveria ser de conhecimento da requerente.
Ocorre que não cabe a este Juízo desfazer o ato jurídico que a eleitora livremente praticou pelo
singelo fato de ter posteriormente se arrependido, ainda mais quando admite expressamente que o
fez por sua vontade, sem qualquer especie de coação. Neste caso, deve a eleitora arcar com as
consequências jurídicas do ato que praticou, ainda que deletérias aos seus interesses, repisando
que a requerente tinha ou deveria ter conhecimento das consequências que adviriam da
subscrição da ficha de filiação, qual seja, o cancelamento da filiação anterior.
No caso concreto em análise, só resta à requerente, querendo, desligar-se do novo partido e filiarse àquele que efetivamente deseja, cumprindo o artigo 21 da Lei dos Partidos Políticos - Lei
Federal n.º 9.096/95, senão vejamos:
Art 21 da Lei Federal n.º 9.096/95. 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.
Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, mantendo-se as filiações registradas,
cabendo à requerente, querendo, promover, na forma da lei, o seu pedido de desfiliação para
retornar ao partido anterior, porém ciente que o prazo para filiação partidária para candidatos ao
pleito de 2020 já transcorreu.
Registre-se. Publique-se. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral. Intime-se a requerente, na
pessoa de seu patrono, e ambos os partidos envolvidos, na pessoa de seus presidentes, conforme
informações constantes no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.
Deve o Cartório Eleitoral promover a retificação da autuação do presente feito.
Após o trânsito em julgado, e inexistindo pendências, tudo devidamente certificado, arquivem-se os
autos, com as cautelas de praxe.
Santa Izabel do Pará (PA), 19 de maio de 2020.
PAULO PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA
Juiz Eleitoral Titular da 36ª Zona Eleitoral

37ª
ZONA ELEITORAL
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37ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL ZE Nº 29 - TRE/JUIZE/37ª ZE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL - PCdoB 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 37ª Zona, Dr. Waltencir Alves Gonçalves, 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(a) Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido comunista do
Brasil (PCdoB) em Moju/PA, referente ao exercício 2019. FICA ABERTO o prazo de 05 (cinco)
dias, nos termos do §3º do art. 31 da mesma Resolução, 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).
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 Moju aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de 2020 (dois
mil e vinte). Eu, Gleyce Marise Vieira Corrêa, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e subscrevi, POR
DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Documento assinado eletronicamente por GLEYCE MARISE VIEIRA CORREA, Chefe de Cartório,
em 18/05/2020, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

EDITAL ZE Nº 30 - TRE/JUIZE/37ª ZE
EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE LOTES DE
REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL(RAE) .
O Exmo. Sr. Waltencir Alves Gonçalves, Juiz titular da 37ª ZE/PA em Moju/PA, na forma da lei, faz
saber a todos que se encontra à disposição dos interessados, sob a guarda deste Fórum Eleitoral,
os lotes de Requerimento de Alistamento Eleitoral - RAE, isto é, o relatório dos pedidos de
alistamento e transferência eleitorais homologados nesta 37ªZE. Os atendimentos foram feitos
segundo o estabelecido nas RES TSE nº' 21.538/2003, nº 23.616/2020 c/c Res. TRE/PA nº 5.629
/2020 que instituiu os atendimentos durante a pandemia de COVID-19, na forma de Formulários de
Atendimento Eletrônico ao Eleitor com uso do Títulos Net, no período compreendido entre os dias
mencionados abaixo e para os efeitos a seguir discriminados:
Lote de RAE: nº 0012/2020 de 24/04/2020 à 27/04/2020;
Lote de RAE nº 0013/2020 de 28/04/2020;
Lote de RAE nº 0014/2020 de 30/04/2020;
Lote de RAE nº 0015/2020 de 04/05/2020;
Lote de RAE nº 0016, 0017, 0018 e 0019/2020 de 05/05/2020 à 08/05/2020;
Lote de RAE nº 0020 e 0021/2020 de 13/05/2020 a 15/05/2020;
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
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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 deferir 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 RAEs serão arquivados e
conservados, em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a M.M.
Juiz Eleitoral expedir o presente edital que será afixado e publicado no lugar de costume conforme
determina a Lei. Dado e passado nesta cidade, 37ª Zona Eleitoral, aos dezoito dias do mês de
maio do ano de 2020 (dois mil e vinte). Eu, Gleyce Marise Vieira Corrêa, Chefe de Cartório da 37ª
ZE/PA, digitei o presente Edital e segue assinado eletronicamente pelo MM. Juiz Eleitoral.
Em 18 de maio de 2020.
Documento assinado eletronicamente por WALTENCIR ALVES GONCALVES, Juiz Eleitoral, em 21
/05/2020, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

INTIMAÇÕES
DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600013-39.2020.6.14.0037
PROCESSO

: 0600013-39.2020.6.14.0037 DIREITOS POLÍTICOS (MOJU - PA)

RELATOR

: 037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA

INTERESSADO

: CHARLES ARAUJO GAIA

JUSTIÇA ELEITORAL
037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600013-39.2020.6.14.0037 / 037ª ZONA ELEITORAL DE
MOJU PA
INTERESSADO: CHARLES ARAUJO GAIA
SENTENÇA
Trata-se o presente feito de Comunicação de Restabelecimento de Direitos Políticos, tendo em
vista a extinção da punibilidade.
O eleitor CHARLES ARAUJO GAIA foi condenado a uma pena de 06 anos por infração art. 33 da
Lei 11.343/06 , sendo o transito em julgado da condenação em 27/10/2013.
No histórico eleitoral do senhor CHARLES ARAUJO GAIA, Inscrição Eleitoral n.º 0583 6346 1376,
não consta o lançamento do ASE 337-Suspensão dos Direitos Políticos, estando com a inscrição
eleitoral CANCELADO no cadastro.
A pena aplicada nos autos que ensejou a condenação criminal foi cumprida e declarada extinta a
punibilidade em 22/04/2020, conforme comunicação de extinção de punibilidade.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nos autos, pela anotação da inelegibilidade no
histórico do eleitor.
É o breve relatório. DECIDO.
O interessado foi condenado em virtude de prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 ,
estando presentes, portanto, os pressupostos legais necessários ao enquadramento da
condenação como uma das hipóteses de inelegibilidade estabelecidas no art. 1º, inciso I, alínea
"e", da Lei Complementar n.º 64/90:
Lei Nº 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
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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:
...
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
Mesmo não havendo a anotação no histórico do eleitor do ASE 337 - Suspensão dos Direitos
Políticos, há de se anotar o ASE 540 - Inelegibilidade, conforme determinação da Corregedoria
Eleitoral no Manual de Procedimento Cartorário - Cap 18, Seção II:
Se ainda em curso o prazo da inelegibilidade, o Juiz deverá determinar o lançamento do ASE 540 ,
ainda que a suspensão e, consequentemente, o restabelecimento dos direitos políticos do cidadão
não tenham sido, oportunamente, registrados no ELO ou na Base de Perda e Suspensão dos
Direitos Políticos (BPSDP).
Ante o exposto, DETERMINO o lançamento do ASE 540 (Inelegibilidade), no histórico do eleitor
CHARLES ARAUJO GAIA, sendo fixado o Termo Inicial em 22/04/2020 e o Termo Final em 22/04
/2028.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações de praxe e arquivem-se estes autos
provisoriamente
Moju/PA, 13 de maio de 2020.
Waltencir Alves Gonçalves
Juiz Eleitoral - 37ª ZE

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600012-54.2020.6.14.0037
PROCESSO

: 0600012-54.2020.6.14.0037 DIREITOS POLÍTICOS (MOJU - PA)

RELATOR

: 037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA

INTERESSADO

: ALFREDO TAVARES DOS SANTOS

JUSTIÇA ELEITORAL
037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600012-54.2020.6.14.0037 / 037ª ZONA ELEITORAL DE
MOJU PA
INTERESSADO: ALFREDO TAVARES DOS SANTOS
SENTENÇA
Trata-se o presente feito de Comunicação de Restabelecimento de Direitos Políticos, tendo em
vista a extinção da punibilidade.
O eleitor ALFREDO TAVARES DOS SANTOS foi condenado a uma pena de 95 ANOS DE
RECLUSÃO, por infração art. 121 § 2º , I e III, c/c art. 29 da LEI 2848/40 - CPB, sendo o transito
em julgado da condenação em 16/08/1993.
No histórico eleitoral do senhor ALFREDO TAVARES DOS SANTOS , Inscrição Eleitoral n.º 0148
5088 1350, não consta o lançamento do ASE 337-Suspensão dos Direitos Políticos, estando com a
inscrição eleitoral REGULAR no cadastro.
A pena aplicada nos autos que ensejou a condenação criminal foi cumprida e declarada extinta a
punibilidade em 16/05/2019, conforme comunicação de extinção de punibilidade.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nos autos, pela anotação da inelegibilidade no
histórico do eleitor.
É o breve relatório. DECIDO.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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É o breve relatório. DECIDO.
O interessado foi condenado em virtude de prática do delito previsto no artigo art. 121 § 2º , I e III, c
/c art. 29 da Lei 2848/40 - CPB, estando presentes, portanto, os pressupostos legais necessários
ao enquadramento da condenação como uma das hipóteses de inelegibilidade estabelecidas no
art. 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar n.º 64/90:
Lei Nº 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:
...
9. contra a vida e a dignidade sexual;
Mesmo não havendo a anotação no histórico do eleitor do ASE 337 - Suspensão dos Direitos
Políticos, há de se anotar o ASE 540 - Inelegibilidade, conforme determinação da Corregedoria
Eleitoral no Manual de Procedimento Cartorário - Cap 18, Seção II:
Se ainda em curso o prazo da inelegibilidade, o Juiz deverá determinar o lançamento do ASE 540 ,
ainda que a suspensão e, consequentemente, o restabelecimento dos direitos políticos do cidadão
não tenham sido, oportunamente, registrados no ELO ou na Base de Perda e Suspensão dos
Direitos Políticos (BPSDP).
Ante o exposto, DETERMINO o lançamento do ASE 540 (Inelegibilidade), no histórico do eleitor
ALFREDO TAVARES DOS SANTOS, sendo fixado o Termo Inicial em 16/05/2019 e o Termo Final
em 16/05/2027.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações de praxe e arquivem-se estes autos
provisoriamente
Moju/PA, 13 de maio de 2020.
Waltencir Alves Gonçalves
Juiz Eleitoral - 37ª ZE

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600004-77.2020.6.14.0037
PROCESSO

: 0600004-77.2020.6.14.0037 DIREITOS POLÍTICOS (MOJU - PA)

RELATOR

: 037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA

INTERESSADO

: PAULO GEOVANE RODRIGUES FERREIRA

JUSTIÇA ELEITORAL
037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600004-77.2020.6.14.0037 / 037ª ZONA ELEITORAL DE
MOJU PA
INTERESSADO: PAULO GEOVANE RODRIGUES FERREIRA
SENTENÇA
Trata-se o presente feito de Comunicação de Restabelecimento de Direitos Políticos, tendo em
vista a extinção da punibilidade.

O eleitor PAULO GEOVANE RODRIGUES FERREIRA foi condenado a uma pena de 05 ANOS E
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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O eleitor PAULO GEOVANE RODRIGUES FERREIRA foi condenado a uma pena de 05 ANOS E
06 MESES DE RECLUSÃO, por infração ART. 157 §2º, I do CPB , sendo o transito em julgado da
condenação em 03/11/2004.
No histórico eleitoral do senhor PAULO GEOVANE RODRIGUES FERREIRA , Inscrição Eleitoral n.
º 0435 5669 1384, não consta o lançamento do ASE 337-Suspensão dos Direitos Políticos,
estando com a inscrição eleitoral REGULAR no cadastro.
A pena aplicada nos autos que ensejou a condenação criminal foi cumprida e declarada extinta a
punibilidade em 28/09/2018, conforme comunicação de extinção de punibilidade.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nos autos, pela anotação da inelegibilidade no
histórico do eleitor.
É o breve relatório. DECIDO.
O interessado foi condenado em virtude de prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, I do CPB,
estando presentes, portanto, os pressupostos legais necessários ao enquadramento da
condenação como uma das hipóteses de inelegibilidade estabelecidas no art. 1º, inciso I, alínea
"e", da Lei Complementar n.º 64/90:
Lei Nº 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:
...
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que
regula a falência.
Mesmo não havendo a anotação no histórico do eleitor do ASE 337 - Suspensão dos Direitos
Políticos, há de se anotar o ASE 540 - Inelegibilidade, conforme determinação da Corregedoria
Eleitoral no Manual de Procedimento Cartorário - Cap 18, Seção II:
Se ainda em curso o prazo da inelegibilidade, o Juiz deverá determinar o lançamento do ASE 540 ,
ainda que a suspensão e, consequentemente, o restabelecimento dos direitos políticos do cidadão
não tenham sido, oportunamente, registrados no ELO ou na Base de Perda e Suspensão dos
Direitos Políticos (BPSDP).
Ante o exposto, DETERMINO o lançamento do ASE 540 (Inelegibilidade), no histórico do eleitor
PAULO GEOVANE RODRIGUES FERREIRA, sendo fixado o Termo Inicial em 28/09/2018 e o
Termo Final em28/09/2026.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações de praxe e arquivem-se estes autos
provisoriamente
Moju/PA, 13 de maio de 2020.
Waltencir Alves Gonçalves
Juiz Eleitoral - 37ª ZE

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600020-31.2020.6.14.0037
PROCESSO
RELATOR

: 0600020-31.2020.6.14.0037 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (MOJU - PA)
: 037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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INTERESSADO : ELVITON GOES MARQUES

JUSTIÇA ELEITORAL
037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060002031.2020.6.14.0037 / 037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA
INTERESSADO: E. G. M., E. G. M.
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de regularização de inscrições eleitorais envolvidas em DUPLICIDADE,
comunicada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Ficha de Coincidência nº 1DPA20027228130, entre
as inscrições eleitorais nº 0809 7262 1341 (liberada) e nº 0809 7257 1384 (não liberada), ambas
pertencentes a 37ª ZE/PA e referentes à ELVITON GOES MARQUES e ELVITON GOMES
MARQUES, respectivamente.
Conforme a informação (id 1096180) e a documentação acostada nos autos verificam-se que os
dados de individualização do eleitor (nome, filiação, data de nascimento) são semelhantes para as
duas inscrições envolvidas na coincidência, identificando tratar-se da mesma pessoa.
É o breve relatório.
DECIDO.
Da análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se que as duas inscrições realmente
pertencem ao mesmo eleitor, o que enseja a manutenção de apenas uma inscrição, tratando-se
apenas de erro material no momento do alistamento eleitoral.
Assim, com fundamento no art. 37, VI, e 42, caput, ambos da Resolução TSE nº 21.538/2003,
DETERMINO o cancelamento da inscrição nº 0809 7257 1384 e a regularização da inscrição nº
0809 7262 1341, pertencente ao eleitor ELVITON GOES MARQUES;
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se e Cumpra-se.
Após, arquive-se com as cautelas de praxe.
Moju/Pará, 13 de maio de 2020.
Waltencir Alves Gonçalves
Juiz Eleitoral - 37ª ZE

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600014-24.2020.6.14.0037
PROCESSO

: 0600014-24.2020.6.14.0037 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (MOJU - PA)

RELATOR

: 037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA

REQUERENTE

: TANCREDO RAFAEL CARVALHO PINHEIRO

JUSTIÇA ELEITORAL
037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600014-24.2020.6.14.0037 / 037ª ZONA ELEITORAL DE
MOJU PA
REQUERENTE: TANCREDO RAFAEL CARVALHO PINHEIRO
SENTENÇA
Trata-se de duplicidade de filiação partidária, detectada pelo sistema Filia, envolvendo o Sr.
TANCREDO RAFAEL CARVALHO PINHEIRO.

Conforme informação (id 973239), o interessado filiou-se, no dia 03 de abril de 2020, ao PRTB e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Conforme informação (id 973239), o interessado filiou-se, no dia 03 de abril de 2020, ao PRTB e
ao PROS.
O filiado, por e-mail, requereu sua desfiliação do PROS, optando pela manutenção da filiação ao
PRTB, segundo os autos.
Com fulcro no art. 23, § 5º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, considerando que o interessado
manifestou-se tempestivamente, determino o cancelamento da filiação do Sr. Tancredo Rafael
Carvalho Pinheiro da lista oficial de filiados do PROS e mantenho sua filiação no PRTB.
Vistas ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Após, arquive-se, com as formalidades legais.
Moju/PA, 19 maio de 2020.
Waltencir Alves Gonçalves
Juiz Eleitoral - 37ª ZE

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1298) Nº 0600005-96.2019.6.14.0037
PROCESSO

: 0600005-96.2019.6.14.0037 PROCESSO ADMINISTRATIVO (MOJU - PA)

RELATOR

: 037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA

REQUERENTE : ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO RAMAL BOM FUTURO II

JUSTIÇA ELEITORAL
037ª ZONA ELEITORAL DE MOJU PA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600005-96.2019.6.14.0037 / 037ª ZONA ELEITORAL
DE MOJU PA
REQUERENTE: ASSOCIACÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO RAMAL BOM FUTURO II
SENTENÇA
Tratam-se os autos do pedido de criação de novo local de votação na 37ª Zona Eleitoral, na EMEF
Bom Futuro, no Município de Moju - PA, a qual situa-se na zona rural.
O pedido encontra-se fundamentado conforme art. 1º e 2° do Provimento CRE/PA 05/2017.
A manifestação se fez acompanhar de Formulários e Relatório de Vistoria.
Foi efetuada vistoria na Escola para receber seções eleitorais com o objetivo de fiscalizar as
condições do referido local, conforme se vê no documento relatório de vistoria.
Instando a se manifestar, o Parquet Eleitoral opinou favoravelmente à criação do Local de Votação
na referida Escola.
É o breve relatório.
O Provimento CRE-PA nº 05/2007, em seus arts. 1º e 2º, estabelece ser da competência do Juiz
Eleitoral a criação ou a transferência, de ofício ou a requerimento do interessado, de locais de
votação e respectiva instalação de seções eleitorais, ressaltando, in casu, que a preferência deva
recair em edifícios públicos, recorrendo-se, excepcionalmente, aos particulares em caso de
inexistência daqueles em número e condições adequadas.
A criação de uma seção eleitoral está, naturalmente, vinculada a criação de um local de votação.
Prescreve o art. 135 do Código Eleitoral c/c art. 24, IX, da Resolução TRE/PA n. 3.771/2005
(Regimento Interno das Zonas) que é competência exclusiva do Juízo Eleitoral criar a quantidade
necessária de locais e seções eleitorais para receber os eleitores nos dias da votação.
As informações constantes dos autos atesta que a unidade escolar referida reúne as condições
para instalação do local de votação e seção eleitoral. Outrossim, a criação dos locais e respectivas
seções consubstancia medida conveniente e oportuna, além de essencial à concretização da
cidadania, tendo em vista que proporcionará o acesso irrestrito aos cidadãos para exercer o direito
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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cidadania, tendo em vista que proporcionará o acesso irrestrito aos cidadãos para exercer o direito
do voto em eleições futuras de forma ainda mais cômoda e favorável, face às peculiaridades do
local e de seus habitantes.
Ante o exposto, em harmonia com o parecer do MPE, DETERMINO, com fundamento no art. 2º, do
Provimento nº 05/2007 - CRE/PA, e arts. 35, X e 117 do Código Eleitoral, a criação do Local de
Votação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Futuro (EMEF Bom Futuro), localizada
no Ramal Bom Futuro II, Alto Poacê, Zona Rural de Moju/PA.
Ao Cartório Eleitoral para que proceda as providências técnicas necessárias para a criação e
instalação do Local de Votação.
Oficie-se ao Diretor(a) da Escola e a Secretaria Municipal de Educação de Moju/PA para que
sejam tomadas todas as medidas necessárias para garantir que o referido local esteja em
condições para receber a(s) seção(ões) no pleito eleitoral vindouro.
Transcorridos os prazos a que faz referência o art. 10 do Provimento nº 05/2007 - CRE/PA, fica
autorizada a criação do local de votação e de suas seções eleitorais no Sistema Elo.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Dr. Waltencir Alves Gonçalves
Juiz Eleitoral

40ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600036-73.2020.6.14.0040
PROCESSO

: 0600036-73.2020.6.14.0040 PETIÇÃO CÍVEL (TUCURUÍ - PA)

RELATOR

: 040ª ZONA ELEITORAL DE TUCURUÍ PA

RESPONSÁVEL
ADVOGADO

: ELEICAO 2016 WELLINGTON MARCOS NASCIMENTO SANTOS
VEREADOR
: TATIANE ALVES DA SILVA (26438/DF)

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 40ª ZONA ELEITORAL DE TUCURUÍ PA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600036-73.2020.6.14.0040 / 040ª ZONA ELEITORAL DE TUCURUÍ PA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2016 WELLINGTON MARCOS NASCIMENTO SANTOS VEREADOR
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: TATIANE ALVES DA SILVA - DF26438
INTIMAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor RAFAEL DA SILVA MAIA, MM. Juiz Eleitoral da 40ª Zona Eleitoral,
Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc.
Manda, pelo presente, extraído dos Autos supra identificado, que SE INTIME o senhor
WELLINGTON MARCOS NASCIMENTO SANTOS, através da sua advogada, a Dra. Tatiane Alves
da Silva, OAB/PA nº 14.505-A, com escritório na Rua Dom Cornélio Vermans, nº 333, bairro Santa
Isabel, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, do NCPC, apresente o
Extrato da Prestação de Conta Final, conforme prevê o art. 73, III, da Resolução TSE nº 23.463
/2015. Eu, José Wilson Fernandes de Sousa, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei e subscrevo.
CUMPRA-SE.
José Wilson Fernandes de Sousa
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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José Wilson Fernandes de Sousa
Chefe de Cartório da 40ª ZE/PA
De ordem Port. 01/09-40ª ZE/PA
Art. 1º, §1º

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600013-30.2020.6.14.0040
PROCESSO

: 0600013-30.2020.6.14.0040 PETIÇÃO CÍVEL (TUCURUÍ - PA)

RELATOR

: 040ª ZONA ELEITORAL DE TUCURUÍ PA

RESPONSÁVEL

: ELEICAO 2016 JOAO GONCALVES DA CRUZ FILHO VEREADOR

ADVOGADO

: DIVANDRO KRAUSE RAMOS (22362/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
JUÍZO DA 40ª ZONA ELEITORAL DE TUCURUÍ PA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600013-30.2020.6.14.0040 / 040ª ZONA ELEITORAL DE TUCURUÍ PA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2016 JOÃO GONÇALVES DA CRUZ FILHO VEREADOR
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DIVANDRO KRAUSE RAMOS - PA22362
SENTENÇA
Vistos, etc.
Cuidam-se os presentes autos, autuado na Classe de Petição, de pedido de regularização das
contas partidárias julgadas não prestadas, referentes às eleições municipais de 2016.
O Requerente apresentou, ID 591563, os documentos exigidos no art. 73, § 2º, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.463/2015.
Foram juntadas cópia da sentença que julgou não prestadas as referidas contas e da certidão de
trânsito em julgado, ID's 597955, bem como certificado que não foi constada a movimentação de
recursos do Fundo Partidário, conforme consultas, ID 935763.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela regularização das referidas contas do
Requerente, ID 978960.
É o relatório.
DECIDO.
Compulsando os autos foi constatado que o requerente cumpriu as exigências para regularização
da situação eleitoral previstas na Resolução TSE nº 23.463/2015, referente a prestação de contas
eleitorais de 2016.
Nos termos do artigo 73, § 2º, V, da supracitada Resolução,tendo em vista que as contas do
candidato foram julgadas e consideradas como não prestadas, é necessário observar o rito
previsto nesta norma, para o processamento da prestação de contas, no que couber, verificando
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Ante o exposto, DETERMINO, nos termos do art. 71, § 1º, Resolução TSE nº 23.463/2015, a
REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS do eleitor JOÃO GONÇALVES DA CRUZ FILHO, referentes às
eleições municipais de 2016, para afastar as consequências da sentença que julgou não prestadas
as citadas contas, isto é, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura.
Publique-se. Registre-se. Intime-se diretamente o Requerente, tendo em vista que é conhecimento
de todos que o seu advogado não pode mais ser seu representante legal e que não foi
apresentado substituto, inclusive via edital, na hipótese do interessado não ser encontrado no
endereço informado ou esteja em local incerto e não sabido. Cumpra-se.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, feitas as necessárias anotações e baixa, arquivem-se.
Tucuruí, 07 de maio de 2020.
RAFAEL DA SILVA MAIA
Juiz da 40ª Zona Eleitoral/PA
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico que a presente SENTENÇA foi publicada no local de costume neste Cartório da 40ª ZETucuruí, em _____/____/______, às ___:___ h.
José Wilson Fernandes de Sousa
Chefe do Cartório da 40ª ZE/PA

SENTENÇAS
PC Nº: 96-32.2019.6.14.0040
PROTOCOLO Nº 13.332/2019
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES
/2018.
INTERESSADOS: JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUZA/MAURICELIO GOMES DE SOUSA, nº
45 - PREFEITO/VICE - TUCURUÍ/PA - PARTIDO POLÍTICO: PSDB/PSC
SENTENÇA
Vistos, etc.
Versam os presentes autos de Prestação de Contas encaminhada pelos candidatos acima
nominados, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha, relativas às eleições suplementares de 2018, à luz das normas estabelecidas pela Lei
Federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.463, de
15 de dezembro de 2015, c/c Resolução TRE/PA nº 5.435/2018 e Portaria nº 17.779/2018 TRE
/PRE/SCIA/COAUDI.
A realização do referido pleito foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, tendo em
vista o óbito do Prefeito eleito em 2016 e a determinação da perda do mandato do Vice-Prefeito,
nos termos do Decreto Legislativo nº 002/2018 da Câmara Municipal.
As eleições suplementares foram suspensas, nos termos da Resolução TRE/PA nº 5.465/2018,
tendo vista que Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, nos autos do Agravo de Instrumento nº
0800622552018814000, determinou a suspensão dos efeitos decorrentes do mencionado decreto,
bem como a imediata reintegração do senhor Artur de Jesus Brito ao cargo de Prefeito de Tucuruí
e a Câmara Municipal encaminhou Termo de Reintegração.
Os candidatos concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito deste município sob o n.º 45,
pelo PSDB/PSC, e apresentaram a prestação de contas final, na forma do protocolo de fl. 02, em
02 de setembro de 2019, antes de uma decisão definitiva do Tribunal Regional Eleitoral do Pará
sobre as eleições em questão.
Decorreu o prazo do EDITAL ZE Nº 93 - TRE/PRE/40ªZE, fl. 69, sem impugnação, fl. 70.
Solicitadas informações sobre as referidas contas, considerando que não há uma decisão final a
respeito destas eleições, fl. 72, a Seção de Procedimentos Judiciários do TRE/PA sugeriu que
fossem observados os procedimentos previstos na Portaria nº 17.779/2018 TRE/PRE/SCIA
/COAUDI.
Os candidatos declaram que movimentaram o montante de R$ 15.197,10 (quinze mil, cento e
noventa e sete reais e dez centavos) em recursos financeiros, bens e serviços estimados em
dinheiro, fl. 05, dentro do limite estabelecido, fl. 79.
Segundo o declarado nesta prestação de contas, não foi realizada arrecadação e/ou utilização 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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Segundo o declarado nesta prestação de contas, não foi realizada arrecadação e/ou utilização de
recursos públicos do Fundo Partidário na campanha, não havendo a formação de dívida de
campanha ou sobra financeira, fl. 05;
Após o exame preliminar, fl. 75, não foram verificadas irregularidades e foi emitido parecer
conclusivo pela aprovação das contas, nos termos do art. 68, inciso I, da Resolução nº 23.463
/2015 c/c a Portaria nº 17.779/2018 TRE/PRE/SCIA/COAUDI, fl. 80
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela APROVAÇÃO das contas apresentadas, fl. 85.
É o relatório.
Decido.
O processo de prestação de contas de campanha, em especial o trabalho técnico das
Controladorias da Justiça Eleitoral no seu julgamento, mostra-se como garantia da efetivação dos
direitos fundamentais políticos, assim como de transparência e confiabilidade na campanha. A
finalidade subjacente da norma é justamente apurar a adequação das campanhas às regras
atinentes à arrecadação e gastos de campanha previstas na Lei nº 9.504/97, cujo descumprimento
tem o condão de gerar o abuso de poder econômico.
Nessa linha de pensamento é o magistério de Carlos Mário Da Silva Velloso, em sua obra
Elementos de Direito Eleitoral. Saraiva, 2009, p. 229, in verbis:
"A prestação de contas se configura procedimento, previsto em lei, para vislumbrar a origem dos
recursos eleitorais e a forma como foram efetivados seus gastos, possuindo o fator teleológico de
impedir o abuso do poder econômico e assegurar paridade para que todos os cidadãos tenham
condições de disputar os pleitos eleitorais".
No caso concreto em análise, verifica-se, nos autos, que todos os preceitos estabelecidos nas
normas atinentes à Resolução TSE nº 23.463/2015 c/c Portaria nº 17.779/2018 TRE/PRE/SCIA
/COAUDI foram cumpridos.
Por todo o exposto, com base no que dispõe o art. 30 da Lei 9.504/1997, e no art. 68, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.463/2015, e art. 24, da Portaria nº 17.779/2018 TRE/PRE/SCIA/COAUDI,
ACOLHO o parecer do Ministério Público Eleitoral e APROVO as contas de campanha das
eleições suplementares/2018, dos candidatos JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUZA e
MAURICELIO GOMES DE SOUSA.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
PRIC.
Transitado em julgado, feitas as necessárias anotações e baixa, arquivem-se.
Tucuruí (PA), 13 de maio de 2020.
RAFAEL DA SILVA MAIA
Juiz da 40ª ZE/PA

EXECUÇÃO PENAL N.º 29-72.2016.6.14.0040
Assunto: Crime Eleitoral - Art. 312, do CPB
Executado: SIDNEY DE BARROS ALVES
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Execução Penal de SIDNEY DE BARROS ALVES condenado, nos autos da Ação
Penal nº 49-68.2013.6.14.0040, a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela
infração prevista no art. 312, caput, do CPB, substituída por prestação de serviços à comunidade,
no montante de uma hora, para cada dia de condenação, e multa de 1/30 (um trigésimo) do saláriomínimo, na forma dos artigos 44 e 60, do CPB, bem como ao pagamento do valor mínimo de R$

80,00 (oitenta reais), atualizados e acrescido de juros e mora deste a data do fato, para reparação
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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80,00 (oitenta reais), atualizados e acrescido de juros e mora deste a data do fato, para reparação
dos danos causados, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPPB, conforme cópia da sentença de fls.
31/35.
Constam nos autos certidões e comprovantes de que o executado efetuou o pagamento integral
dos valores devidamente corrigidos e cumpriu totalmente serviço prestado à comunidade
determinada na sentença, fls. 47, 48, 49, 50, 51 e 224, de acordo com os relatórios mensais de
prestação de serviço à comunidade e extrato do total de horas de prestação de serviços, fls. 67,
68, 116 (verso), 117, 118, 128, 133, 134, 139, 160, 197, 199, 201, 203, 206, 210, 212, 215, 217,
220, 223 e 225.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela extinção da punibilidade de SIDNEY DE BARROS
ALVES caso a multa tenha sido adimplida, fl. 233.
É o relatório.
Decido.
No caso em análise, restou demonstrado nos autos que o apenado cumpriu a sentença que lhe foi
imposta, conforme certidões, comprovantes de pagamentos, relatórios e extrato de prestação de
serviços à comunidade, fls. 47, 48, 49, 50, 51, 67, 68, 116 (verso), 117, 118, 128, 133, 134, 139,
160, 197, 199, 201, 203, 206, 210, 212, 215, 217, 220, 223, 224 e 225.
Diante de todo o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público Eleitoral e DECLARO
EXTINTA a pena aplicada a SIDNEY DE BARROS ALVES, de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, pela infração prevista no art. 312, caput, do CPB, substituída por prestação de serviços
à comunidade, no montante de uma hora, para cada dia de condenação, e multa de 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo, na forma dos artigos 44 e 60, do CPB, bem como ao pagamento do
valor mínimo de R$ 80,00 (oitenta reais), atualizados e acrescido de juros e mora deste a data do
fato, para reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPPB, nos termos do
artigo 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais, pela prática da conduta prevista no art. 312, caput,
do CPB.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o executado, inclusive por edital, na hipótese de não ser
encontrado no seu endereço ou por Carta Precatório, se residir em outro município. Cumpra-se.
Transitado em julgado, feitas as necessárias anotações e baixa, arquivem-se.
Tucuruí, 13 de maio de 2020.
RAFAEL DA SILVA MAIA
Juiz da 40ª Zona Eleitoral/PA

41ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
LOTE 14/2020 RAE- 41ªZE
EDITAL ZE Nº 45 - TRE/JUIZE/41ª ZE
O Exmo. Sr. Omar José Miranda Cherpinski, Juiz Eleitoral, desta 41ª Zona, municípios de Ourém,
Santa Luzia do Pará e Bonito, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICA, que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos
pedidos de alistamento, transferência e revisão deferidos e indeferidos no período compreendido
entre os dias 12 a 15/05/2020, 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
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.° 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);
3. Considera-se, que os Protocolos de Entrega de Título Eleitoral (PETE), as Guias de
Recolhimento da União (GRU) e os Títulos Eleitorais emitidos/retidos por ocasião dos
atendimentos prestados neste lote não foram retidos no Cartório Eleitoral, em virtude do
atendimento ser virtual, sendo requerimento foi feito através da ferramenta FAE.
Dado e passado nesta cidade de Ourém, aos dias (20) vinte de maio de dois mil e vinte.
Em 20 de maio de 2020.

LOTE 06/2020 RAE-41ªZE
EDITAL ZE Nº 42 - TRE/JUIZE/41ª ZE
O Exmo. Sr. Omar José Miranda Cherpinski, Juiz Eleitoral, desta 41ª Zona, municípios de Ourém,
Santa Luzia do Pará e Bonito, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICA, que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos
pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período
compreendido entre os dias 02 a 13/03/2020, 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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.° 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);
3. Considera-se, que os Protocolos de Entrega de Título Eleitoral (PETE), as Guias de
Recolhimento da União (GRU) e os Títulos Eleitorais emitidos/retidos por ocasião dos
atendimentos prestados neste lote não foram retidos no Cartório Eleitoral, em virtude do
atendimento ser virtual, sendo requerimento foi feito através da ferramenta FAE.
Dado e passado nesta cidade de Ourém, aos dias onze (11) de maio de dois mil e vinte.
Em 11 de maio de 2020.
OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI
JUIZ ELEITORAL DA 41ªZE

LOTE 13/2020 RAE- 41ªZE
EDITAL ZE Nº 43 - TRE/JUIZE/41ª ZE
O Exmo. Sr. Omar José Miranda Cherpinski, Juiz Eleitoral, desta 41ª Zona, municípios de Ourém,
Santa Luzia do Pará e Bonito, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICA, que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos
pedidos de alistamento, transferência e revisão deferidos e indeferidos no período compreendido
entre os dias 08 a 12/05/2020, 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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.° 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);

3. Considera-se, que os Protocolos de Entrega de Título Eleitoral (PETE), as Guias de
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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3. Considera-se, que os Protocolos de Entrega de Título Eleitoral (PETE), as Guias de
Recolhimento da União (GRU) e os Títulos Eleitorais emitidos/retidos por ocasião dos
atendimentos prestados neste lote não foram retidos no Cartório Eleitoral, em virtude do
atendimento ser virtual, sendo requerimento foi feito através da ferramenta FAE.
Dado e passado nesta cidade de Ourém, aos dias quinze (15) de maio de dois mil e vinte.
Em 15 de maio de 2020.
OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINKI
JUIZ ELEITORAL DA 41ªZE

LOTE 11/2020 RAE- 41ªZE
EDITAL ZE Nº 41 - TRE/JUIZE/41ª ZE
O Exmo. Sr. Omar José Miranda Cherpinski, Juiz Eleitoral, desta 41ª Zona, municípios de Ourém,
Santa Luzia do Pará e Bonito, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICA, que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório (LOTE 11.pdf),
a relação dos pedidos de alistamento, transferência e revisão deferidos e indeferidos no período
compreendido entre os dias 29/04 a 05/05/2020, 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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.° 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°).
3. Considera-se, que os Protocolos de Entrega de Título Eleitoral (PETE), as Guias de
Recolhimento da União (GRU) e os Títulos Eleitorais emitidos/retidos por ocasião dos
atendimentos prestados neste lote não foram retidos no Cartório Eleitoral, em virtude do
atendimento ser virtual, sendo requerimento foi feito através da ferramenta FAE.
Dado e passado nesta cidade de Ourém, aos dias oito (08) de dois mil e vinte.
Em 08 de maio de 2020.
OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI
JUIZ ELEITORAL DA 41ªZE

LOTE 12-2020 RAE-41ªZE
EDITAL ZE Nº 44 - TRE/JUIZE/41ª ZE
O Exmo. Sr. Omar José Miranda Cherpinski, Juiz Eleitoral, desta 41ª Zona, municípios de Ourém,
Santa Luzia do Pará e Bonito, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICA, que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos
pedidos de alistamento, transferência e revisão deferidos e indeferidos no período compreendido
entre os dias 05 a 08/05/2020, 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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.° 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);
3. Considera-se, que os Protocolos de Entrega de Título Eleitoral (PETE), as Guias de
Recolhimento da União (GRU) e os Títulos Eleitorais emitidos/retidos por ocasião dos
atendimentos prestados neste lote não foram retidos no Cartório Eleitoral, em virtude do
atendimento ser virtual, sendo requerimento foi feito através da ferramenta FAE.
Dado e passado nesta cidade de Ourém, aos dias (18) dezoito de maio de dois mil e vinte.
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Dado e passado nesta cidade de Ourém, aos dias (18) dezoito de maio de dois mil e vinte.
Em 18 de maio de 2020.

LOTE 10/2020 RAE-41ªZE
EDITAL ZE Nº 40 - TRE/JUIZE/41ª ZE
O Exmo. Sr. Omar José Miranda Cherpinski, Juiz Eleitoral, desta 41ª Zona, municípios de Ourém,
Santa Luzia do Pará e Bonito, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICA, que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos
pedidos de alistamento, transferência e revisão deferidos e indeferidos no período compreendido
entre os dias 27 a 29/04/2020, 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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.° 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°).
3. Considera-se, que os Protocolos de Entrega de Título Eleitoral (PETE), as Guias de
Recolhimento da União (GRU) e os Títulos Eleitorais emitidos/retidos por ocasião dos
atendimentos prestados neste lote não foram retidos no Cartório Eleitoral, em virtude do
atendimento ser virtual, sendo requerimento foi feito através da ferramenta FAE.
Dado e passado nesta cidade de Ourém, aos dia oito (08) de maio de dois mil e vinte.
Em 08 de maio de 2020.
OMAR JOSE MIRANDA CHERPINSKI
JUIZ ELEITORAL DA 41ªZE

INTIMAÇÕES
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600014-12.2020.6.14.0041
PROCESSO
RELATOR

: 0600014-12.2020.6.14.0041 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (OURÉM - PA)
: 041ª ZONA ELEITORAL DE OURÉM PA

INTERESSADO : ANDREI SANTOS

JUSTIÇA ELEITORAL
41ª ZONA ELEITORAL DE OURÉM/PA
Rua Hermenegildo Alves 220- Centro - Ourém/PA, fone; (91) 3467-1236
Processo nº : 0600014-12.2020.6.14.0041
Classe Processual: DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553)
Município: OURÉM
Interessado :INTERESSADO: ANDREI SANTOS
SENTENÇA
Vistos e etc.
Cuida-se de duplicidade de inscrição eleitoral envolvendo o eleitor ANDREI SANTOS .
Após a análise da documentação acostada aos autos se constatou que foram processadas duas
inscrições eleitorais em nome do supracitado eleitor (ambas pertencentes a esta 41ª ZE), fato
gerador da presente duplicidade.
Ante o exposto, determino a imediata regularização da situação do eleitor supracitado, de forma
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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Ante o exposto, determino a imediata regularização da situação do eleitor supracitado, de forma
que permaneça apenas uma inscrição regular no cadastro, devendo o Cartório Eleitoral proceder
ao cancelamento da inscrição registrada sob o nº 079706091368 - NÃO LIBERADA e regularizar a
inscrição eleitoral nº 079706121368 - LIBERADA, que já passou por revisão biométrica, por ser, no
presente caso, mais conveniente ao eleitor, nos termos do art. 40, V, c/c os artigos 37, VI e 42,
caput, todos da Resolução TSE 21.538/2003.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.
Ourém, 13 de maio de 2020
OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI
JUIZ ELEITORAL 41ªZE

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600015-94.2020.6.14.0041
PROCESSO
RELATOR

: 0600015-94.2020.6.14.0041 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (SANTA LUZIA DO PARÁ - PA)
: 041ª ZONA ELEITORAL DE OURÉM PA

INTERESSADO : KALINE ANTONIA NASCIMENTO DE CASTROS

JUSTIÇA ELEITORAL
41ª ZONA ELEITORAL DE OURÉM/PA
Rua Hermenegildo Alves 220- Centro - Ourém/PA, fone; (91) 3467-1236
Processo nº : 0600015-94.2020.6.14.0041
Classe Processual: DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553)
Município: SANTA LUZIA DO PARÁ
Interessado :INTERESSADO: KALINE ANTONIA NASCIMENTO DE CASTROS
SENTENÇA
Vistos e etc.
Cuida-se de duplicidade de inscrição eleitoral envolvendo a eleitora KALINE ANTONIA
NASCIMENTO DE CASTROS .
Após a análise da documentação acostada aos autos se constatou que foram processadas duas
inscrições eleitorais em nome da supracitada eleitora (ambas pertencentes a esta 41ª ZE), fato
gerador da presente duplicidade.
Ante o exposto, determino a imediata regularização da situação da eleitor supracitado, de forma
que permaneça apenas uma inscrição regular no cadastro, devendo o Cartório Eleitoral proceder
ao cancelamento da inscrição registrada sob o nº 079709761317 - NÃO LIBERADA e regularizar a
inscrição eleitoral nº 079709781384 - LIBERADA , que já passou por revisão biométrica, por ser,
no presente caso, mais conveniente a eleitora, nos termos do art. 40, V, c/c os artigos 37, VI e 42,
caput, todos da Resolução TSE 21.538/2003.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.
Ourém, 13 de maio de 2020
OMAR JOSÉ MIRANDA CHERPINSKI
JUIZ ELEITORAL 41ªZE
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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42ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL Nº 14/42ª ZE/PARAGOMINAS/PA
O Dr. Rogério Tibúrcio de Moraes Cavalcanti, Juiz da 42ª Zona Eleitoral, Paragominas, Estado do
Pará, no uso de suas atribuições legais etc...
TORNA PÚBLICO a quem interessar possa e a todos quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, a relação das inscrições eleitorais processadas regularmente no cadastro
eleitoral, correspondente ao Lote n.º 0013/2020, conforme relação em anexo, expedida pelo
sistema Elo.
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente Edital, com prazo de 05
(cinco) dias, que será publicado e afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de
Paragominas/PA, aos vinte dias do mês de maio de 2020. Eu, José Gomes de Oliveira Filho
(Chefe de Cartório), digitei e subscrevi.

50ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600047-72.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600047-72.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: ANTONIA ELIZANGELA BATISTA DA COSTA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600047-72.2020.6.14.0050
INTERESSADO: ANTONIA ELIZANGELA BATISTA DA COSTA
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 9971/2020) da Justiça Eleitoral, atinente à ANTONIA
ELIZANGELA BATISTA DA COSTA (inscrição eleitoral nº 0505 0474 1368).
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pugnando pelo restabelecimento dos direitos políticos do
interessado (ID 930170).
Ante o exposto, declaro a inelegibilidade de ANTONIA ELIZANGELA BATISTA DA COSTA
(inscrição eleitoral nº 0505 0474 1368) pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 24
/10/2018 e termo final em 22/10/2026, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do
eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-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/
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Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 23 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600045-05.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600045-05.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: RAIMUNDO PEREIRA DUARTE JUNIOR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600045-05.2020.6.14.0050
INTERESSADO: RAIMUNDO PEREIRA DUARTE JUNIOR
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 8125/2020) da Justiça Eleitoral, atinente à RAIMUNDO PEREIRA
DUARTE JUNIOR (inscrição eleitoral nº 065233971325), cuja inscrição eleitoral encontra-se
cancelada, conforme se verifica no "espelho" do sistema ELO.
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pugnando pelo restabelecimento dos direitos políticos do
interessado (ID 930535).
Ante o exposto, determino o lançamento do ASE 370/motivo 01 (Cessação do impedimento suspensão) no sistema ELO, gerando restabelecimento dos direitos políticos de RAIMUNDO
PEREIRA DUARTE JUNIOR (inscrição eleitoral nº 065233971325), como também declaro sua
inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 14/11/2019 e termo final
em 12/11/2027, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 23 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600001-20.2019.6.14.0050
PROCESSO

: 0600001-20.2019.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: NATANAEL DOS SANTOS FARIAS

TRIBUNAL 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
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 90

Belém, sexta-feira, 22 de maio de 2020

88

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600001-20.2019.6.14.0050
INTERESSADO: NATANAEL DOS SANTOS FARIAS
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 31973/2019) da Justiça Eleitoral, atinente à NATANAEL DOS
SANTOS FARIAS (inscrição eleitoral nº 066173801392), cuja inscrição eleitoral encontra-se
suspensa, conforme se verifica no "espelho" do sistema ELO.
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Não houve manifestação do Ministério Público Eleitoral, conforme certidão do Cartório Eleitoral (ID
933818).
Ante o exposto, determino o lançamento do ASE 370/motivo 01 (Cessação do impedimento suspensão) no sistema ELO, gerando restabelecimento dos direitos políticos de NATANAEL DOS
SANTOS FARIAS (inscrição eleitoral nº 066173801392), como também declaro sua inelegibilidade
pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 26/09/2019 e termo final em 24/09/2027,
procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 22 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600048-57.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600048-57.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: JAILTON SILVIO DE MELO MARTINS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600048-57.2020.6.14.0050
INTERESSADO: JAILTON SILVIO DE MELO MARTINS
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 12.152/2020) da Justiça Eleitoral, atinente à JAILTON SILVIO DE
MELO MARTINS (inscrição eleitoral nº 022699911309).
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.

Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do 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
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pugnando pelo restabelecimento dos direitos políticos do
interessado (ID 930158).
Ante o exposto, declaro a inelegibilidade de JAILTON SILVIO DE MELO MARTINS (inscrição
eleitoral nº 022699911309) pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 19/03/2020 e
termo final em 17/03/2028, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 22 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600002-68.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600002-68.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: MOACIR MAIA DE SOUZA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600002-68.2020.6.14.0050
INTERESSADO: MOACIR MAIA DE SOUZA
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 39037/2019) da Justiça Eleitoral, atinente à MOACIR MAIA DE
SOUZA (inscrição eleitoral nº 0473 4239 1309).
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo restabelecimento dos direitos políticos do interessado
(ID 614821).
Ante o exposto, declaro a inelegibilidade de MOACIR MAIA DE SOUZA (inscrição eleitoral nº 0473
4239 1309) pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 07/11/2019 e termo final em
05/11/2027, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 27 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600039-95.2020.6.14.0050

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 0600039-95.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600039-95.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: CRISTIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600039-95.2020.6.14.0050
INTERESSADO: CRISTIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 5631/2020) da Justiça Eleitoral, atinente à CRISTIANE DE
OLIVEIRA NASCIMENTO (inscrição eleitoral nº 0345 4902 1317), cuja inscrição eleitoral encontrase suspensa, conforme se verifica no "espelho" do sistema ELO.
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo restabelecimento dos direitos políticos do interessado
(ID 562095).
Ante o exposto, determino o lançamento do ASE 370/motivo 01 (Cessação do impedimento suspensão) no sistema ELO, gerando restabelecimento dos direitos políticos de CRISTIANE DE
OLIVEIRA NASCIMENTO (inscrição eleitoral nº 0345 4902 1317), como também declaro sua
inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 05/12/2019 e termo final
em 03/12/2027, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 27 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600002-05.2019.6.14.0050
PROCESSO

: 0600002-05.2019.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: RONALDO GUEDES DE SA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600002-05.2019.6.14.0050
INTERESSADO: RONALDO GUEDES DE SA
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
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 comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 33907/2019) da Justiça Eleitoral, atinente à RONALDO GUEDES
DE SA (inscrição eleitoral nº 0313 1552 1368).
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo restabelecimento dos direitos políticos do interessado
(ID 615664).
Ante o exposto, declaro a inelegibilidade de RONALDO GUEDES DE SA (inscrição eleitoral nº
0313 1552 1368) pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 02/09/2019 e termo final
em 31/08/2027, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 27 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600043-35.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600043-35.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: ALBERTO FERREIRA DA COSTA JUNIOR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600043-35.2020.6.14.0050
INTERESSADO: ALBERTO FERREIRA DA COSTA JUNIOR
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 7234/2020) da Justiça Eleitoral, atinente à ALBERTO FERREIRA
DA COSTA JUNIOR (inscrição eleitoral nº 0691 1963 1350), cuja inscrição eleitoral encontra-se
cancelada, conforme se verifica no "espelho" do sistema ELO.
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo restabelecimento dos direitos políticos do interessado
(ID 930368).
Ante o exposto, determino o lançamento do ASE 370/motivo 01 (Cessação do impedimento suspensão) no sistema ELO, gerando restabelecimento dos direitos políticos de ALBERTO
FERREIRA DA COSTA JUNIOR (inscrição eleitoral nº 0691 1963 1350) no Cadastro Nacional de
Eleitores.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 24 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
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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VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600038-13.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600038-13.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: FLAVIO DE SOUSA LEMOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600038-13.2020.6.14.0050
INTERESSADO: FLAVIO DE SOUSA LEMOS
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 5566/2020) da Justiça Eleitoral, atinente à FLAVIO DE SOUSA
LEMOS (inscrição eleitoral nº 0798 6898 1333).
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo restabelecimento dos direitos políticos do interessado
(ID 614833).
Ante o exposto, declaro a inelegibilidade de FLAVIO DE SOUSA LEMOS (inscrição eleitoral nº
0798 6898 1333) pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 13/09/2018 e termo final
em 11/09/2026, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 27 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600042-50.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600042-50.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: JEFFERSON SILVA E SILVA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600042-50.2020.6.14.0050
INTERESSADO: JEFFERSON SILVA E SILVA
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
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 comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 6413/202019) da Justiça Eleitoral, atinente à JEFFERSON SILVA
E SILVA (inscrição eleitoral nº 0532 5666 1325), cuja inscrição eleitoral encontra-se suspensa,
conforme se verifica no "espelho" do sistema ELO.
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo restabelecimento dos direitos políticos do interessado
(ID 960579).
Ante o exposto, determino o lançamento do ASE 370/motivo 01 (Cessação do impedimento suspensão) no sistema ELO, gerando restabelecimento dos direitos políticos de JEFFERSON
SILVA E SILVA (inscrição eleitoral nº 0532 5666 1325), como também declaro sua inelegibilidade
pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 01/10/2019 e termo final em 29/09/2027,
procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 28 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600037-28.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600037-28.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: WELITON ALMEIDA FERREIRA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600037-28.2020.6.14.0050
INTERESSADO: WELITON ALMEIDA FERREIRA
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 25644/2019) da Justiça Eleitoral, atinente à WELITON ALMEIDA
FERREIRA (inscrição eleitoral nº 061991431309), cuja inscrição eleitoral encontra-se cancelada,
conforme se verifica no "espelho" do sistema ELO.
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pugnando pelo restabelecimento dos direitos políticos do
interessado (ID 614801).

Ante o exposto, determino o lançamento do ASE 370/motivo 01 (Cessação do impedimento 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 lançamento do ASE 370/motivo 01 (Cessação do impedimento suspensão) no sistema ELO, gerando restabelecimento dos direitos políticos de WELITON
ALMEIDA FERREIRA (inscrição eleitoral nº 061991431309), como também declaro sua
inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 02/05/2019 e termo final
em 30/04/2027, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 22 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600046-87.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600046-87.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: ORINETE NUNES DA SILVA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600046-87.2020.6.14.0050
INTERESSADO: ORINETE NUNES DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 9509/2020) da Justiça Eleitoral, atinente à ORINETE NUNES DA
SILVA (inscrição eleitoral nº 0433 7306 1325).
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pugnando pelo restabelecimento dos direitos políticos do
interessado (ID 930185).
Ante o exposto, declaro a inelegibilidade de ORINETE NUNES DA SILVA (inscrição eleitoral nº
0433 7306 1325) pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 18/05/2015 e termo final
em 16/05/2023, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 23 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600041-65.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600041-65.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - 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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INTERESSADO

: EDUARDO CLEBER BRAZ DA SILVA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600041-65.2020.6.14.0050
INTERESSADO: EDUARDO CLEBER BRAZ DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 6274/2020) da Justiça Eleitoral, atinente à EDUARDO CLEBER
BRAZ DA SILVA (inscrição eleitoral nº 0015 1072 1309).
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.
Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pelo restabelecimento dos direitos políticos do interessado
(ID 930779).
Ante o exposto, declaro a inelegibilidade de EDUARDO CLEBER BRAZ DA SILVA (inscrição
eleitoral nº 0015 1072 1309) pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 17/09/2019
e termo final em 15/09/2027, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 27 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600049-42.2020.6.14.0050
PROCESSO

: 0600049-42.2020.6.14.0050 DIREITOS POLÍTICOS (CASTANHAL - PA)

RELATOR

: 050ª ZONA ELEITORAL DE CASTANHAL PA

INTERESSADO

: WANDERLEY RIBEIRO SILVA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
50ª ZONA ELEITORAL - CASTANHAL/SÃO DOMINGOS DO CAPIM
DIREITOS POLÍTICOS (12552) Nº 0600049-42.2020.6.14.0050
INTERESSADO: WANDERLEY RIBEIRO SILVA
SENTENÇA
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade recebida mediante sistema de Informações
de Direitos Políticos (INFODIP nº 14578/2020) da Justiça Eleitoral, atinente à WANDERLEY
RIBEIRO SILVA (inscrição eleitoral nº 069112041350).
Analisando a documentação dos autos, verifica-se que está comprovada a extinção da penalidade
imposta ao eleitor, tendo por efeito o restabelecimento de seus direitos políticos.

Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do 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
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/

Ano 2020 - n. 90

Belém, sexta-feira, 22 de maio de 2020

96

Entretanto, o crime pelo qual o eleitor foi condenado está elencado na alínea "e", do inciso I, do art.
1º, da Lei Complementar nº 64/90, o qual enseja, após o cumprimento da pena, inelegibilidade pelo
período de 08 (oito) anos.
Parecer do Ministério Público Eleitoral pugnando pelo restabelecimento dos direitos políticos do
interessado (ID 929998).
Ante o exposto, declaro a inelegibilidade de WANDERLEY RIBEIRO SILVA (inscrição eleitoral nº
069112041350) pelo período de 08 (oito) anos, fixando o termo inicial em 11/04/2019 e termo final
em 09/04/2027, procedendo-se lançamento do ASE 540 no histórico do eleitor.
Arquivem-se provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Castanhal/PA, 23 de abril de 2020.
VANESSA RAMOS COUTO
Juíza da 50ª Zona Eleitoral
(Assinado eletronicamente)

52ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL ZE Nº 17 - TRE/JUIZE/52ª ZE
De ordem da Exma. Sra. Ângela Graziela Zottis, Juíza da 052ª ZE/PA, na forma da lei, torno
público que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos pedidos de
alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período compreendido
entre os dias 02/03/2020 a 06/03/2020, 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.º 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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.º 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);
3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAES serão arquivados e
conservados, em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.
Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, publicado em DJE
Em 21 de maio de 2020.

EDITAL ZE Nº 14 - TRE/JUIZE/52ª ZE
De ordem da Exma. Sra. Ângela Graziela Zottis, Juíza da 052ª ZE/PA, na forma da lei, torno
público que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos pedidos de
alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período compreendido
entre os dias 10/02/2020 a 14/02/2020, 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.º 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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.º 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);

3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAES serão arquivados e
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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3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAES serão arquivados e
conservados, em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.
Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, publicado em DJE
Em 21 de maio de 2020.

EDITAL ZE Nº 15 - TRE/JUIZE/52ª ZE
De ordem da Exma. Sra. Ângela Graziela Zottis, Juíza da 052ª ZE/PA, na forma da lei, torno
público que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos pedidos de
alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período compreendido
entre os dias 17/02/2020 a 21/02/2020, 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.º 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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.º 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);
3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAES serão arquivados e
conservados, em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.
Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, publicado em DJE
Em 21 de maio de 2020.

EDITAL ZE Nº 13 - TRE/JUIZE/52ª ZE
De ordem da Exma. Sra. Ângela Graziela Zottis, Juíza da 052ª ZE/PA, na forma da lei, torno
público que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos pedidos de
alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período compreendido
entre os dias 13/01/2020 a 17/01/2020, 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.º 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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.º 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);
3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAES serão arquivados e
conservados, em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.
Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, publicado em DJE.
Em 21 de maio de 2020.

EDITAL ZE Nº 16 - TRE/JUIZE/52ª ZE
De ordem da Exma. Sra. Ângela Graziela Zottis, Juíza da 052ª ZE/PA, na forma da lei, torno
público que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos pedidos de
alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período compreendido
entre os dias 27/02/2020 a 28/02/2020, 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.º 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 indeferir os pedidos de alistamento, transferência,
revisão e segunda via (Res. n.º 21.538/2003 - TSE, art. 17, § 1°);
3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAES serão arquivados e
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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3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAES serão arquivados e
conservados, em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.
Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, publicado em DJE
Em 21 de maio de 2020.

56ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL ZE Nº 6 - TRE/JUIZE/56ª ZE
De Ordem, do.(a) Exmo. (a) Sr.(a) Caio Marco Berardo, Juiz(a) da 56ª ZE/PA, na forma da lei,
torna público que se encontra à disposição de todos a relação dos pedidos de alistamento,
transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período compreendido entre os dias
02/03/2020 a 18/03/2020, 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 indeferir 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.

EDITAL ZE Nº 5 - TRE/JUIZE/56ª ZE
De Ordem, do.(a) Exmo. (a) Sr.(a) Caio Marco Berardo, Juiz(a) da 56ª ZE/PA, na forma da lei,
torna público a relação dos pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos
e indeferidos no período compreendido entre os dias 17/02/2020 a 02/03/2020, 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 indeferir 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.

EDITAL ZE Nº 7 - TRE/JUIZE/56ª ZE
De Ordem, do.(a) Exmo. (a) Sr.(a) Caio Marco Berardo, Juiz(a) da 56ª ZE/PA, na forma da lei,
torna público a relação dos pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos
e indeferidos no período compreendido entre os dias 20/03/2020 a 03/04/2020, 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 indeferir 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,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAE serão arquivados e conservados,
em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.

EDITAL ZE Nº 8 - TRE/JUIZE/56ª ZE
De Ordem, do.(a) Exmo. (a) Sr.(a) Caio Marco Berardo, Juiz(a) da 56ª ZE/PA, na forma da lei,
torna público a relação dos pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos
e indeferidos no período compreendido entre os dias 16/04/2020 a 24/04/2020, 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 indeferir 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.

EDITAL ZE Nº 3 - TRE/JUIZE/56ª ZE
De Ordem, do.(a) Exmo. (a) Sr.(a) Caio Marco Berardo, Juiz(a) da 56ª ZE/PA, na forma da lei,
torna público a relação dos pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos
e indeferidos no período compreendido entre os dias 03/01/2020 a 21/01/2020, 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 indeferir 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 pelo prazo
estipulado na legislação eleitoral vigente.

EDITAL ZE Nº 4 - TRE/JUIZE/56ª ZE
De Ordem, do.(a) Exmo. (a) Sr.(a) Caio Marco Berardo, Juiz(a) da 56ª ZE/PA, na forma da lei,
torna público que se encontra à disposição de todos a relação dos pedidos de alistamento,
transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período compreendido entre os dias
22/01/2020 a 17/02/2020, 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 indeferir 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.

65ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600026-51.2020.6.14.0065
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. 90

PROCESSO
RELATOR

Belém, sexta-feira, 22 de maio de 2020

100

: 0600026-51.2020.6.14.0065 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BARCARENA PA)
: 065ª ZONA ELEITORAL DE BARCARENA PA

ADVOGADO : CAIO TULIO DANTAS DO CARMO

JUSTIÇA ELEITORAL
065ª ZONA ELEITORAL DE BARCARENA PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600026-51.2020.6.14.0065 / 065ª ZONA
ELEITORAL DE BARCARENA PA
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: CAIO TULIO DANTAS DO CARMO - PA24575
INTIMAÇÃO
De ordem da Exma Juiza da 65 ZE - Barcarena e nos termos do art. 35 da Resolução TSE n.
23.604/2019, INTIMO V.Sa. para apresentar no prazo de 20 (vinte) dias os documentos elencados
abaixo:
1 - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, nos termos do art. 28, §3 da
Resolução TSE n. 23.604/2019;
2 - Cópia dos extratos bancários, uma vez que foi declarado movimentação financeira na prestação
de contas e não consta no sistema SPCA conta vinculada para o CNPJ do declarante;
3 - Comprovante de remessa a Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital, nos
termos do art. 29, §2 IV da Resolução TSE n. 23.604/2019.
BARCARENA, 21 de maio de 2020.

69ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL ZE Nº 13 - TRE/JUIZE/69ª ZE
O Exmo. Dr. Jun Kubota. Juiz Eleitoral da 69ª ZE/PA, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos
pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período
compreendido entre os dias 02 a 07/05/2020, 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 indeferir 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.
Dado e passado nesta cidade de Jacundá, determino a publicação via DJE a partir do dia 21/05
/2020, conforme Resolução TRE/Pará nº 5.631, de 5 de maio de 2020, quando só então
começarão a fluir os prazos acima discriminados.
Jacundá, PA, em 19 de Maio de 2020.
Jun Kubota
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600009-03.2020.6.14.0069

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600009-03.2020.6.14.0069
PROCESSO
RELATOR
RESPONSÁVEL
ADVOGADO

: 0600009-03.2020.6.14.0069 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (JACUNDÁ PA)
: 069ª ZONA ELEITORAL DE JACUNDÁ PA
: PCDOB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO MUNICIPAL DE
JACUNDA
: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA (20379/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
069ª ZONA ELEITORAL DE JACUNDÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600009-03.2020.6.14.0069 / 069ª ZONA
ELEITORAL DE JACUNDÁ PA
RESPONSÁVEL: PCDOB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO MUNICIPAL DE
JACUNDA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RICARDO SANTOS DIAS DE LACERDA - PA20379
EDITAL
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem Ciência que, em cumprimento
inciso I do art. 44, da Resolução TSE n.º 25.604/2019, TORNA PÚBLICO que o diretório municipal
partidário do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCdoB, por meio de seus responsáveis,
apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referentes ao exercício
financeiro anual de 2019.
Isto posto, informa que FICA ABERTO o prazo de 03(três) dias contados da publicação do
presente Edital, para que qualquer interessado possa impugnar a declaração apresentada, em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou excelentíssimo Juiz
Eleitoral a expedição do presente Edital, que será veiculado no Diário da Justiça Eletrônico-DJE, a
partir de 21/05/2020, na forma da Resolução TRE/PA nº 5.631/2020.
Dado e passado nesta cidade de Jacundá/PA, aos 14 de Maio de 2020, Eu, Nahara Julyana Lima
dos Santos, Chefe de Cartório da 69ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que
abaixo subscrevo, de ordem do MM. Juiz Eleitoral desta ZE.
Nahara Julyana Lima dos Santos
Chefe de Cartório

EDITAL ZE Nº 14 - TRE/JUIZE/69ª ZE
O Exmo. Dr. Jun Kubota. Juiz Eleitoral da 69ª ZE/PA, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos
pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período
compreendido entre os dias 08 a 13/05/2020, 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 indeferir 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,
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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3. Decorrido o prazo legal sem interposição de recursos, os RAE serão arquivados e conservados,
em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral vigente.
Dado e passado nesta cidade de Jacundá, determino a publicação via DJE a partir do dia 21/05
/2020, conforme Resolução TRE/Pará nº 5.631, de 5 de maio de 2020, quando só então
começarão a fluir os prazos acima discriminados.
Jacundá, PA, em 19 de Maio de 2020.
Jun Kubota
Juiz Eleitoral

EDITAL ZE Nº 12 - TRE/JUIZE/69ª ZE
O Exmo. Dr. Jun Kubota. Juiz Eleitoral da 69ª ZE/PA, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos
pedidos de alistamento, transferência, revisão e segunda via deferidos e indeferidos no período
compreendido entre os dias 11/03 a 01/05/2020, 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 indeferir 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.
Dado e passado nesta cidade de Jacundá, determino a publicação via DJE a partir do dia 21/05
/2020, conforme Resolução TRE/Pará nº 5.631, de 5 de maio de 2020, quando só então
começarão a fluir os prazos acima discriminados.
Jacundá, PA, em 19 de Maio de 2020.
Jun Kubota
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600010-85.2020.6.14.0069
PROCESSO
RELATOR

: 0600010-85.2020.6.14.0069 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (JACUNDÁ PA)
: 069ª ZONA ELEITORAL DE JACUNDÁ PA

REQUERENTE : REPUBLICANOS - JACUNDA-PA - MUNICIPAL
ADVOGADO

: SWAMI ASSIS DE ABREU ALVES (18947/PA)

JUSTIÇA ELEITORAL
069ª ZONA ELEITORAL DE JACUNDÁ PA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600010-85.2020.6.14.0069 / 069ª ZONA
ELEITORAL DE JACUNDÁ PA
REQUERENTE: REPUBLICANOS - JACUNDA-PA - MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: SWAMI ASSIS DE ABREU ALVES - PA18947
EDITAL
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem Ciência que, em
cumprimento, ao disposto no § 2º do art. 31, da Resolução TSE n.º 25.604/2019, TORNA
PÚBLICO que o diretório municipal partidário do PARTIDO REPUBLICANOS, por meio de seus
responsáveis, apresentaram a Prestação de Contas - de Exercício Financeiro , referentes ao
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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responsáveis, apresentaram a Prestação de Contas - de Exercício Financeiro , referentes ao
exercício financeiro anual de 2019.
Isto posto, informa que FICA ABERTO o prazo de 05(cinco) dias contados da publicação do
presente Edital, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de
contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para a
apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estaturárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sugeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou excelentíssimo Juiz
Eleitoral a expedição do presente Edital, que será veiculado no Diário da Justiça Eletrônico-DJE,
na forma da Resolução TRE/PA nº 5.631/2020.
Dado e passado nesta cidade de Jacundá/PA, aos 21 de Maio de 2020, Eu, Nahara Julyana Lima
dos Santos, Chefe de Cartório da 69ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que
abaixo subscrevo, de ordem do MM. Juiz Eleitoral desta ZE.
Nahara Julyana Lima dos Santos
Chefe de Cartório da 69ª ZE

72ª ZONA ELEITORAL
INTIMAÇÕES
DIREITOS POLÍTICOS(12552) Nº 0600063-57.2020.6.14.0072
PROCESSO

: 0600063-57.2020.6.14.0072 DIREITOS POLÍTICOS (ANANINDEUA - PA)

RELATOR

: 072ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

INTERESSADO

: ANTONIO JUNIOR MORENO BARROS

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
JUÍZO DA 72ª ZONA ELEITORAL
Decisão
Trata-se de comunicação de extinção de punibilidade nº 14390/2020, oriunda da Vara Única da
Comarca de Mocajuba/PA, para fins de restabelecimento dos direitos políticos de Antônio Júnior
Moreno Barros, filho de Emiliano Lobato Barros e de Benedita Moreno Barros, nascido em 13/06
/1987, inscrição eleitoral nº 0603 4662 1309, conforme determina o art. 15, III da Constituição
Federal.
Compulsando os autos, verifico a comprovação de que foi extinta a punibilidade imposta ao eleitor
(ID 1141588). Verifico, ainda, conforme certidão (ID 1142485), que consta no sistema específico
desta Justiça o lançamento do ASE 337 - Suspensão de Direitos Políticos por condenação criminal
na inscrição eleitoral supramencionada, referente ao Processo de Conhecimento nº 20082006177,
da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.
Observo, ainda, a diligência realizada pelo cartório no tocante ao número do processo informado
na inicial e o número constante no cadastro eleitoral, na qual o órgão comunicante informou que
após consulta processual no Sistema Libra, constatou-se que os autos nº 000048381.2008.8.14.0067 (comunicado) trata-se do mesmo processo nº 20082006177 (cadastro eleitoral),
conforme consta no campo revisão da comunicação de extinção de punibilidade.
Nos documentos apresentados, consta que a extinção de punibilidade ocorreu em razão da
prescrição da pretensão executória do Estado, uma vez que a pena aplicada na sentença perdeu
força punitiva, pois não foi exercida no prazo do art. 109 do CP. Sendo assim, muito embora tenha
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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força punitiva, pois não foi exercida no prazo do art. 109 do CP. Sendo assim, muito embora tenha
havido condenação, não há como ser efetivada a execução em virtude da prescrição.
Convém registrar que, na extinção de punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória
do Estado, o agente é condenado criminalmente, porém deixará de cumprir a pena imposta,
remanescendo apenas os demais efeitos da condenação.
A Colenda Corte Eleitoral sumulou a matéria em apreço na Súmula nº 59, segundo a qual "O
reconhecimento da prescrição da pretensão executória pela Justiça Comum não afasta a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da LC nº 64/90, porquanto não extingue os efeitos
secundários da condenação".
O crime pelo qual o Sr. Antônio Júnior Moreno Barros 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, por se tratar de
hipótese ensejadora da inelegibilidade prevista pelo art. 1º, I, "e" da Lei Complementar nº 64/90,
anotando-se como termo inicial para a contagem do prazo o dia 05/09/2019, data da sentença de
extinção de punibilidade, conforme documentos constantes dos autos.
Dê ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades, arquive provisoriamente os autos até a cessação da inelegibilidade,
que se operará na data de 05/09/2027, após o decurso do prazo de 08 (oito) anos.
Ananindeua, ____ de maio de 2020.
Cristina Sandoval Collyer
Juíza Titular da 72ª Zona Eleitoral

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600061-87.2020.6.14.0072
PROCESSO
RELATOR

: 0600061-87.2020.6.14.0072 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (ANANINDEUA - PA)
: 072ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

INTERESSADO : BRENDA LETICIA SILVA REIS

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
JUÍZO DA 72ª ZONA ELEITORAL
DECISÃO
Trata-se o presente feito de duplicidade de inscrição eleitoral constatada pelo batimento nacional
realizado no dia 11 de maio de 2020, envolvendo a eleitora BRENDA LETÍCIA SILVA REIS, filha
de Rosiel Oliveira Reis e de Liziane Souza Silva, inscrições eleitorais nºs. 0804 3075 1392 e 0804
3217 1341, ambas efetuadas no Juízo desta 72ª Zona Eleitoral.
Após a análise da documentação acostada aos autos e nos termos da informação elaborada pelo
Cartório eleitoral (ID nº 1129526), constatou-se que, por mero equívoco na utilização da nova
ferramenta

virtual

disponibilizada

por

esta

Especializada,

foram

encaminhadas

para

processamento, em nome da respectiva eleitora, duas inscrições eleitorais, o que veio a gerar a
presente duplicidade.
Ante o exposto e comprovado tratar-se da mesma eleitora, não havendo nos autos quaisquer
indícios da prática de conduta fraudulenta, DETERMINO a imediata regularização da sua situação
eleitoral, de forma que permaneça apenas uma inscrição regular no cadastro, devendo o Cartório
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (DJE/TRE-PA). Documento assinado digitalmente
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eleitoral, de forma que permaneça apenas uma inscrição regular no cadastro, devendo o Cartório
Eleitoral proceder ao cancelamento da inscrição da inscrição nº 0804 3217 1341 (ASE 450) e
regularizar a inscrição eleitoral nº 0804 3075 1392, ambas efetuadas nesta 072ª Zona Eleitoral,
município de Ananindeua - Pará, conforme determinam os arts. 40 e 42 da Resolução - TSE nº
21.538/2003.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades, arquive-se.
Ananindeua - Pará, _____/____ de 2020.
Cristina Sandoval Collyer
Juíza Titular da 72ª Zona Eleitoral

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA(12554) Nº 0600064-42.2020.6.14.0072
PROCESSO

: 0600064-42.2020.6.14.0072 FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (ANANINDEUA - PA)

RELATOR

: 072ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

ADVOGADO

: TAMARA MONTEIRO DE FIGUEIREDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
JUÍZO DA 72ª ZONA ELEITORAL - ANANINDEUA
Filiação partidária nº 0600064-42.2020.6.14.0072
Requerente/Interessado: Comissão Provisória Municipal do Partido Solidariedade - Ananindeua/PA
Requerente/Interessado: Afonso Ferreira Moraes
DESPACHO
Considerando o inteiro teor das certidões emitidas nos autos (IDs nºs. 1189997 e 1191495),
determino ao cartório eleitoral que proceda à notificação da Comissão Provisória Municipal do
Partido Solidariedade, deste município, e do senhor Afonso Ferreira Moraes, ambos representados
pela mesma advogada, Dra. Tamara Monteiro de Figueiredo - OAB/PA nº 21.257, para o fito de
que apresentem, no prazo de 03 (três) dias, os esclarecimentos e informações que entendam
necessários, em especial quanto a Comunicação de Desfiliação Partidária apresentada perante o
Juízo da 95ª Zona Eleitoral/PA, o qual cancelou, a pedido do próprio eleitor, o registro de filiação
datado de 05/06/2017.
Ao Cartório Eleitoral para providências.
Ananindeua - Pará, ____/____/2020. .
Cristina Sandoval Collyer
Juíza titular da 72ª Zona Eleitoral
Ananindeua - Pará

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600060-05.2020.6.14.0072
PROCESSO
RELATOR

: 0600060-05.2020.6.14.0072 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (ANANINDEUA - PA)
: 072ª ZONA ELEITORAL DE ANANINDEUA PA

INTERESSADO : KERINA MARCELLA BATISTA COSTA

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL 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
ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-pa.jus.br/
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
JUÍZO DA 72ª ZONA ELEITORAL
DECISÃO
Trata-se o presente feito de duplicidade de inscrição eleitoral constatada pelo batimento nacional
realizado no dia 05 de maio de 2020, envolvendo a eleitora KERINA MARCELLA BATISTA COSTA
, filha de Marcio Rogerio da Silva Costa e de Cleuda Batista Morais, inscrições eleitorais nºs. 0804
3072 1341 e 0804 3099 1368, ambas efetuadas no Juízo desta 72ª Zona Eleitoral.
Após a análise da documentação acostada aos autos e nos termos da informação elaborada pelo
Cartório eleitoral (ID nº 1128431), constatou-se que, por mero equívoco na utilização da nova
ferramenta

virtual

disponibilizada

por

esta

Especializada,

foram

encaminhadas

para

processamento, em nome da respectiva eleitora, duas inscrições eleitorais, o que veio a gerar a
presente duplicidade.
Ante o exposto e comprovado tratar-se da mesma eleitora, não havendo nos autos quaisquer
indícios da prática de conduta fraudulenta, DETERMINO a imediata regularização da sua situação
eleitoral, de forma que permaneça apenas uma inscrição regular no cadastro, devendo o Cartório
Eleitoral proceder ao cancelamento da inscrição da inscrição nº 0804 3072 1341 (ASE 450) e
regularizar a inscrição eleitoral nº 0804 3099 1368, ambas efetuadas nesta 072ª Zona Eleitoral,
município de Ananindeua - Pará, conforme determinam os arts. 40 e 42 da Resolução - TSE nº
21.538/2003.
Dê ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades, arquive-se.
Ananindeua - Pará, _____/____ de 2020.
Cristina Sandoval Collyer
Juíza Titular da 72ª Zona Eleitoral

79ª ZONA ELEITORAL
EDITAIS
EDITAL ZE Nº 9 - TRE/JUIZE/79ª ZE
A Exma. Srª Caroline Bartolomeu Silva, Juíza da 079ª Zona Eleitoral do Pará, na forma da lei, torna
público que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos pedidos de
alistamento, revisão, transferência e segunda via, deferidos e indeferidos, no período
compreendido entre os dias 2 a 31 de março de 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 indeferir 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 Requerimentos de Alistamento
Eleitoral serão arquivados e conservados, em cartório, pelo prazo estipulado na legislação eleitoral
vigente.

EDITAL ZE Nº 11 - TRE/JUIZE/79ª ZE

A Exma. Srª Caroline Bartolomeu Silva, Juíza da 079ª Zona Eleitoral do Pará, na forma da lei, torna
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 Exma. Srª Caroline Bartolomeu Silva, Juíza da 079ª Zona Eleitoral do Pará, na forma da lei, torna
público que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos pedidos de
alistamento, revisão, transferência e segunda via, deferidos e indeferidos, no período
compreendido entre os dias 27 de abril a 6 de maio de 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 indeferir 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 Requerimentos de Alistamento
Eleitoral 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.
Documento assinado eletronicamente por CAROLINE BARTOLOMEU SILVA, Juiz Eleitoral, em 11
/05/2020, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

EDITAL ZE Nº 8 - TRE/JUIZE/79ª ZE
A Exma. Srª Caroline Bartolomeu Silva, Juíza da 079ª Zona Eleitoral do Pará, na forma da lei, torna
público que se encontra à disposição de todos, no interior deste cartório, a relação dos pedidos de
alistamento, revisão, transferência e segunda via, deferidos e indeferidos, no período
compreendido entre os dias 23 de abril a 4 de maio de 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 indeferir 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 Requerimentos de Alistamento
Eleitoral 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.
Documento assinado eletronicamente por CAROLINE BARTOLOMEU SILVA, Juiz Eleitoral, em 04
/05/2020, às 20:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

81ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº
0600012-19.2020.6.14.0081
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060001219.2020.6.14.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE GARRAFÃO DO NORTE PA
INTERESSADO: MARCOS GABRIEL DA SILVA BAIA
SENTENÇA
R.H.
Trata-se de Requerimento de cancelamento de Inscrição Eleitoral em duplicidade, subscrita pelo
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 Requerimento de cancelamento de Inscrição Eleitoral em duplicidade, subscrita pelo
Sra. MARCOS GABRIEL DA SILVA BAIA.
Conforme informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos autos,
facilmente se depreende a situação descrita, cabendo a este juízo determinar o cancelamento do
alistamento realizado de forma dúplice e manutenção de apenas uma das inscrições realizadas.
Assim, não vislumbrando qualquer prejuízo a terceiros, não se fazendo necessário a publicação de
edital, DETERMINO o cancelamento da inscrição eleitoral de nº 081970261392 , vinculada a esta
81ªZE, com fulcro no art. 75 do Código Eleitoral e na Resolução TSE n.° 21.538/2003.
PROCEDA-SE com os expedientes de praxe, em especial o tratamento da coincidência no sistema
ELO, certificando-se nos autos.
Cumpra-se.
Garrafão do Norte, 14 de maio de 2020.
CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA
Juiz Eleitoral da 81ª ZE

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº
0600009-64.2020.6.14.0081
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060000964.2020.6.14.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE GARRAFÃO DO NORTE PA
INTERESSADO: T. E.
SENTENÇA
R.H.
Trata-se de batimento de Inscrição Eleitoral em duplicidade, envolvendo o Sr. MORRONE DE
ABREU ANDRADE .
Nos termos da informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos
autos, facilmente se depreende a situação descrita, cabendo a este juízo determinar o
cancelamento do alistamento realizado de forma dúplice e manutenção de apenas uma das
inscrições realizadas.
Assim, não vislumbrando qualquer prejuízo a terceiros, não se fazendo necessário a publicação de
edital, DETERMINO o cancelamento da inscrição eleitoral de nº 0819 6845 1309, vinculada a esta
81ªZE, com fulcro no art. 75, inciso I do Código Eleitoral.
PROCEDA-SE os expedientes de praxe, em especial o tratamento da coincidência do sistema
ELO, certificando-se nos autos.
Cumpra-se.
Garrafão do Norte, 14 de maio de 2020.
CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA
Juiz Eleitoral da 81ª ZE

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº
0600008-79.2020.6.14.0081
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060000879.2020.6.14.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE GARRAFÃO DO NORTE PA
INTERESSADO: ANA LUCIA DOS SANTOS VIEIRA DA SILVA
SENTENÇA
R.H.
Trata-se de Requerimento de cancelamento de Inscrição Eleitoral em duplicidade, envolvendo a
Sra. ANA LUCIA DOS SANTOS VIEIRA .
Nos termos da informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos
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. 90

Belém, sexta-feira, 22 de maio de 2020

109

Nos termos da informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos
autos, facilmente se depreende a situação descrita, cabendo a este juízo determinar o
cancelamento do alistamento realizado de forma dúplice e manutenção de apenas uma das
inscrições realizadas.
Assim, não vislumbrando qualquer prejuízo a terceiros, não se fazendo necessário a publicação de
edital, DETERMINO o cancelamento da inscrição eleitoral de nº 0811 1072 1333 , vinculada a esta
81ªZE, com fulcro no art. 75, inciso I do Código Eleitoral.
PROCEDA-SE com os expedientes de praxe, em especial com o tratamento da coincidência no
sistema ELO, certificando-se nos autos.
Cumpra-se.
Garrafão do Norte, 14 de maio de 2020.
CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA
Juiz Eleitoral da 81ª ZE

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº
0600011-34.2020.6.14.0081
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060001134.2020.6.14.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE GARRAFÃO DO NORTE PA
INTERESSADO: E. K. P. O.
SENTENÇA
R.H.
Trata-se de Requerimento de cancelamento de Inscrição Eleitoral em duplicidade, subscrita pelo
Sra. EMILY KALINE PAIVA OLIVEIRA.
Conforme informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos autos,
facilmente se depreende a situação descrita, cabendo a este juízo determinar o cancelamento do
alistamento realizado de forma dúplice e manutenção de apenas uma das inscrições realizadas.
Assim, não vislumbrando qualquer prejuízo a terceiros, não se fazendo necessário a publicação de
edital, DETERMINO o cancelamento da inscrição eleitoral de nº 081970361368, vinculada a esta
81ªZE, com fulcro no art. 75 do Código Eleitoral e na Resolução TSE n.° 21.538/2003.
PROCEDA-SE com os expedientes de praxe, em especial o tratamento da coincidência no sistema
ELO, certificando-se nos autos.
Cumpra-se.
Garrafão do Norte, 14 de maio de 2020.
CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA
Juiz Eleitoral da 81ª ZE

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº
0600018-26.2020.6.14.0081
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060001826.2020.6.14.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE GARRAFÃO DO NORTE PA
INTERESSADO: EDILEUZA NOBREGA SARAFIM
SENTENÇA
R.H.
Trata-se de batimento de Inscrição Eleitoral em duplicidade, envolvendo o Sr. EDILEUZA
NOBREGA SARAFIM .

Nos termos da informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos
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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Nos termos da informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos
autos, facilmente se depreende a situação descrita, cabendo a este juízo determinar o
cancelamento do alistamento realizado de forma dúplice e manutenção de apenas uma das
inscrições realizadas.
Assim, não vislumbrando qualquer prejuízo a terceiros, não se fazendo necessário a publicação de
edital, DETERMINO o cancelamento da inscrição eleitoral de nº 081971001317 , vinculada a esta
81ªZE, com fulcro no art. 75, inciso I do Código Eleitoral e na Resolução TSE n.° 21.538/2003.
PROCEDA-SE os expedientes de praxe, em especial o tratamento da coincidência do sistema
ELO, certificando-se nos autos.
Cumpra-se.
Garrafão do Norte, 19 de maio de 2020.
CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA
Juiz Eleitoral da 81ª ZE

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº
0600007-94.2020.6.14.0081
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060000794.2020.6.14.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE GARRAFÃO DO NORTE PA
INTERESSADO: ANTONIA REGIANE FERREIRA DA SILVA
SENTENÇA
R.H.
Trata-se de batimento de Inscrição Eleitoral em duplicidade, envolvendo a Sra. ANTONIA
REGIANE FERREIRA DA SILVA .
Nos termos da informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos
autos, facilmente se depreende a situação descrita, cabendo a este juízo determinar o
cancelamento do alistamento realizado de forma dúplice e manutenção de apenas uma das
inscrições realizadas.
Assim, não vislumbrando qualquer prejuízo a terceiros, não se fazendo necessário a publicação de
edital, DETERMINO o cancelamento da inscrição eleitoral de nº 0796 8893 1341 , vinculada a esta
81ªZE, com fulcro no art. 75, inciso I do Código Eleitoral.
PROCEDA-SE os expedientes de praxe, em especial o tratamento da coincidência no sistema
ELO, certificando-se nos autos.
Cumpra-se.
Garrafão do Norte, 14 de maio de 2020.
CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA
Juiz Eleitoral da 81ª ZE

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº
0600010-49.2020.6.14.0081
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060001049.2020.6.14.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE GARRAFÃO DO NORTE PA
INTERESSADO: ANTONIO CARLOS FREIRE
SENTENÇA
R.H.
Trata-se de Requerimento de cancelamento de Inscrição Eleitoral em duplicidade, subscrita pelo
Sr. ANTONIO CARLOS FREIRE .

Conforme informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos autos,
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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Conforme informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos autos,
facilmente se depreende a situação descrita, cabendo a este juízo determinar o cancelamento do
alistamento realizado de forma dúplice e manutenção de apenas uma das inscrições realizadas.
Assim, não vislumbrando qualquer prejuízo a terceiros, não se fazendo necessário a publicação de
edital, DETERMINO o cancelamento da inscrição eleitoral de nº 081970451350 , vinculada a esta
81ªZE, com fulcro no art. 75 do Código Eleitoral e na Resolução TSE n.° 21.538/2003.
PROCEDA-SE com os expedientes de praxe, em especial o tratamento da coincidência no sistema
ELO, certificando-se nos autos.
Cumpra-se.
Garrafão do Norte, 14 de maio de 2020.
CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA
Juiz Eleitoral da 81ª ZE

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº
0600019-11.2020.6.14.0081
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060001911.2020.6.14.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE GARRAFÃO DO NORTE PA
INTERESSADO: MARIA LUANA NOBREGA SERAFIM
SENTENÇA
R.H.
Trata-se de batimento de Inscrição Eleitoral em duplicidade, envolvendo o Sr. MARIA LUANA
NOBREGA SARAFIM .
Nos termos da informação do Chefe de Cartório e em análise aos documentos constantes dos
autos, facilmente se depreende a situação descrita, cabendo a este juízo determinar o
cancelamento do alistamento realizado de forma dúplice e manutenção de apenas uma das
inscrições realizadas.
Assim, não vislumbrando qualquer prejuízo a terceiros, não se fazendo necessário a publicação de
edital, DETERMINO o cancelamento da inscrição eleitoral de nº 081971011309 , vinculada a esta
81ªZE, com fulcro no art. 75, inciso I do Código Eleitoral e na Resolução TSE n.° 21.538/2003.
PROCEDA-SE os expedientes de praxe, em especial o tratamento da coincidência do sistema
ELO, certificando-se nos autos.
Cumpra-se.
Garrafão do Norte, 19 de maio de 2020.
CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA
Juiz Eleitoral da 81ª ZE

96ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS
Autos de DP nº 0600058-60.2020.6.14.0096
Referência: Comunicação Extinção de Pena/Punibilidade nº 17778/2020
Interessado: LUIZ EDUARDO LEAL DA SILVA
Cuidam os presentes autos de Restabelecimento de Direitos Políticos, em razão da Extinção de
Pena/Punibilidade em nome de LUIZ EDUARDO LEAL DA SILVA, Inscrição Eleitoral nº.
057673641309, informada a este Juízo através do INFODIP - Sistema de Informações de Óbitos e
Direitos Políticos.
O servidor do Cartório informa que a inscrição do mencionado eleitor está SUSPENSA junto 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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O servidor do Cartório informa que a inscrição do mencionado eleitor está SUSPENSA junto ao
Cadastro desta Justiça Especializada, conforme se verifica no espelho da consulta anexado.
Manifestação do MPE pelo RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS e a necessidade
de se registrar a INELEGIBILIDADE.
É o relatório.
DECIDO
A condenação criminal transitada em julgado é condição para a cassação de Direitos Políticos, a
teor do art. 15, III, da Constituição Pátria.
No tocante a regularização de pessoa que teve seus direitos políticos cassados, assim preceitua
os arts. 52 e 53 da Resolução TSE nº 21.583/2003:
Art. 52. A regularização de situação eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente
será possível mediante comprovação de haver cessado o impedimento.
(...)
§ 3º Comprovada a cessação do impedimento, será comandado o código FASE próprio e/ou
inativado(s), quando for o caso, o(s) registro(s) correspondente(s) na Base de Perda e Suspensão
de Direitos Políticos.
Art. 53. São considerados documentos comprobatórios de reaquisição ou restabelecimento de
direitos políticos:
.
II - Nos casos de suspensão:
a) para interditos ou condenados: sentença judicial, certidão do juízo competente ou outro
documento;
A condenação criminal é, ainda, 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, restando comprovada a extinção da pena, acolho o parecer do Ministério Público
Eleitoral e DECIDO pelo restabelecimento dos direitos políticos do eleitor LUIZ EDUARDO LEAL
DA SILVA, inscrição eleitoral 057673641309, através da inserção do código ASE 370 (Cessação
do impedimento), bem como a anotação do ASE 540 (ocorrência a ser examinada em pedido de

registro de candidatura), haja vista a incidência ( Art. 157, § 2º da Lei 2848/40) constar no rol
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registro de candidatura), haja vista a incidência ( Art. 157, § 2º da Lei 2848/40) constar no rol
daquelas que ensejam este lançamento, a teor do que dispõe o art. 1º, I, "e" da Lei Complementar
64/90.
Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos provisoriamente até o decurso do prazo para o restabelecimento da
elegibilidade do eleitor.
Belém/PA, 19 de maio de 2020.

RESTABELECIMENTO DE DIREITOS POLÍTICOS
Autos de DP nº 0600056-90.2020.6.14.0096
Referência: Comunicação Extinção de Pena/Punibilidade nº 15276/2020
Interessado: MULLER ANTONIO MARTINS PATELLO
Cuidam os presentes autos de Restabelecimento de Direitos Políticos, em razão da Extinção de
Pena/Punibilidade em nome de MULLER ANTONIO MARTINS PATELLO, Inscrição Eleitoral nº.
053713661341, informada a este Juízo através do INFODIP - Sistema de Informações de Óbitos e
Direitos Políticos.
O servidor do Cartório informa que a inscrição do mencionado eleitor está CANCELADA junto ao
Cadastro desta Justiça Especializada, não constando a Suspensão, e, que de acordo com
orientação emanada pela Douta CRE/PA, nessa situação, não deve ser lançado o registro da
suspensão tampouco o da cessação.
Manifestação do MPE pela anotação da INELEGIBILIDADE no histórico do eleitor.
É o relatório.
DECIDO
A condenação criminal transitada em julgado é condição para a cassação de Direitos Políticos, a
teor do art. 15, III, da Constituição Pátria.
No tocante a regularização de pessoa que teve seus direitos políticos cassados, assim preceitua
os arts. 52 e 53 da Resolução TSE nº 21.583/2003:
Art. 52. A regularização de situação eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente
será possível mediante comprovação de haver cessado o impedimento.
(...)
§ 3º Comprovada a cessação do impedimento, será comandado o código FASE próprio e/ou
inativado(s), quando for o caso, o(s) registro(s) correspondente(s) na Base de Perda e Suspensão
de Direitos Políticos.
Art. 53. São considerados documentos comprobatórios de reaquisição ou restabelecimento de
direitos políticos:
II - Nos casos de suspensão:
a) para interditos ou condenados: sentença judicial, certidão do juízo competente ou outro
documento;
A condenação criminal é, ainda, 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
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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, e, considerando que a anotação da condenação não foi registrada no histórico
eleitoral do nacional, em momento oportuno, não havendo assim que se falar em restabelecimento
de direitos políticos, DECIDO pela anotação do ASE 540, haja vista a incidência (Art. 157 da Lei
2848/40) constar no rol daquelas que ensejam este lançamento, a teor do que dispõe o art. 1º, I,
"e" da Lei Complementar 64/90.
Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos provisoriamente até o decurso do prazo para o restabelecimento da
elegibilidade do eleitor.
Belém/PA, 19 de maio de 2020.
SÍLVIA MARA BENTES DE SOUZA COSTA
Juíza da 96ª Zonal Eleitoral

100ª ZONA ELEITORAL
DECISÕES
PROCESSO Nº 0600031-65.2020.6.14.0100
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060003165.2020.6.14.0100 / 100ª ZONA ELEITORAL DE MARABÁ PA
INTERESSADO: RUTE RAMOS DOS SANTOS
1. Tratam estes autos de Duplicidade detectada pelo Batimento Nacional em 13/05/2020
envolvendo a eleitora RUTE RAMOS DOS SANTOS inscrições 162529060566 e 081179381333,
pertencentes a 46° ZE/BA a a 100° ZE/PA, respectivamente.
2. Eleitora realizou solicitação de alistamento pelo sistema FAE no site do TRE/PA.
3. Já encontrando-se presente nos autos comprovação que o eleitor realizou Cadastramento online, não existe necessidade de nova intimação do mesmo.
Decido:
Fundamenta o disposto nos artigos 71, inciso III, e 77, ambos do Código Eleitoral e preceitua o art.
40 da Res. 21.538/2003 - TSE que: "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".(grifei).
No caso em tela, a eleitora realizou solicitação de ALISTAMENTO on-line já possuindo outra
inscrição válida. Sendo assim, determino a regularização da inscrição 162529060566, pertencente
a 46° ZE/BA, mais antiga e realizada dentro das normas e o cancelamento da inscrição mais
recente, 081179381333 desta 100° ZE, ficando a eleitora cientificada que poderá realizar
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recente, 081179381333 desta 100° ZE, ficando a eleitora cientificada que poderá realizar
transferência eleitoral, cumprida as exigências cabíveis.
E, não identificado indícios de fraude, tomar as providências de praze e, após, abra-se ciência ao
Ministério Público Eleitoral para pronunciamento, conforme determina artigos da resolução 21.538
/03 - TSE .
Publique-se. Registre.
E, não havendo interposição de recursos, arquivem-se.
AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO
JUIZ ELEITORAL

PROCESSO Nº 0600030-80.2020.6.14.0100
PROCESSO Nº 0600030-80.2020.6.14.0100
AUTOS DE: DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS
INTERESSADO: FELIPE SANTOS GASPARINI
DECISÃO
Vistos
Tratam estes autos de Duplicidade detectada pelo Batimento Nacional em 13/05/2020 envolvendo
o eleitor FELIPE SANTOS GASPARINI, inscrições 081179301384 e 081179411333, pertencentes
a 100° ZE/PA Eleitor realizou alistamento pelo sistema FAE no site do TRE/PA. Já encontrando-se
presente nos autos comprovação que o eleitor realizou Cadastramento on-line, não existe
necessidade de nova intimação do mesmo.
Decido:
Fundamenta o disposto nos artigos 71, inciso III, e 77, ambos do Código Eleitoral e preceitua o art.
40 da Res. 21.538/2003 - TSE que: "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".(grifei). No caso em
tela, o eleitor realizou duas solicitações de alistamento on-line no Sistema FAE disponibilizado pelo
TRE/PA. O eleitor não possuía nenhuma outra inscrição. Sendo assim, determino o cancelamento
da inscrição 081179411333, que contemerro na digitação do nome do eleitor, e a regularização da
inscrição 081179301384 ambas da 100° ZE/PA
E, não identificado indícios de fraude, tomar as providências de praze e, após, abra-se ciência ao
Ministério Público Eleitoral para pronunciamento, conforme determina artigos da resolução 21.538
/03 - TSE .
Publique-se. Registre.
E, não havendo interposição de recursos, arquivem-se.
AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO
JUIZ ELEITORAL
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