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ATOS DOS RELATORES
DESPACHOS
DESPACHO
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REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0601433-37.2018.6.15.0000 - João Pessoa/PB
RELATORA: JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
REPRESENTANTE: A FORÇA DO TRABALHO 40-PSB / 12-PDT / 13-PT / 25-DEM / 14-PTB / 44PRP / 19-PODE / 10-PRB / 65-PC DO B / 70-AVANTE / 23-PPS / 18-REDE / 33-PMN / 90-PROS
Advogados do(a) REPRESENTANTE: LUCAS ALCANTARA PONTES DE LEMOS - PB25741,
CARLOS ALFREDO DE PAIVA JOHN - PB25729, ANTONIO LEONARDO GONCALVES DE
BRITO FILHO - PB20571, FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA - PB18025, SHEYNER
YASBECK ASFORA - PB11590, ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO - PB12007, CELSO
FERNANDES DA SILVA JUNIOR - PB11121, FABIO ANDRADE MEDEIROS - PB10810, FABIO
BRITO FERREIRA - PB9672, MARCELO WEICK POGLIESE - PB11158, GUILHERME BENICIO
DE CASTRO NETO - PB25597
REPRESENTADO: CASSIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA, MANOEL ALVES DA SILVA
JUNIOR, EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA, ISA SILVA DE ARROXELAS MACEDO, GUSTAVO
GUEDES WANDERLEY
Advogados do(a) REPRESENTADO: THICIANE CARNEIRO SANTA CRUZ - PB20033,
HARRISON ALEXANDRE TARGINO - PB5410
Advogado do(a) REPRESENTADO: ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE MELO JUNIOR - PB9548
Advogados do(a) REPRESENTADO: THICIANE CARNEIRO SANTA CRUZ - PB20033,
HARRISON ALEXANDRE TARGINO JUNIOR - PB24412
Advogado do(a) REPRESENTADO: LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO NETO - PB25156
Advogados do(a) REPRESENTADO: ROMERO SA SARMENTO DANTAS DE ABRANTES PB021289, BRUNO LOPES DE ARAUJO - RN7588
DESPACHO
Após o despacho ID 2912597, por meio do qual esta Relatoria designou o dia 30 de junho de 2020,
às 10 horas, para oitiva, por videoconferência, da testemunha Camila Araújo Toscano, arrolada
pela representada Isa Silva de Arroxelas Macedo, os representados Manoel Alves da Silva Júnior
(ID 3113897), Gustavo Guedes Wanderley (ID 2920547), Isa Silva de Arroxelas Macedo (ID
2925497) e a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 2997947) informaram o correio eletrônico para
receber as orientações sobre a audiência aprazada.
Na data de hoje, 29.06.2020, às 20 horas, a representada Isa Silva de Arroxelas Macedo ingressou
com petitório informando "que, em face da lamentável perda recente por que passou a testemunha
pelo falecimento de seu pai, Deputado Zenóbio Toscano, não se vê a possibilidade do ato em
virtude do luto pelo qual passa devido à perda de seu ente querido", dispensando a oitiva da
testemunha Camila Araújo Toscano, que seria realizada na citada audiência.
Com efeito, em razão da dispensa da oitiva da referida testemunha, tenho como esvaziado o
objeto da audiência, impondo-se o cancelamento do ato.
Considerando que a referida audiência estava aprazada para amanhã, 30.06.2020, às 10 horas,
comunique-se o teor deste despacho a todos os envolvidos com a realização do referido ato pelos
correios eletrônicos informados nos autos.
Concedo às partes o prazo de 3 (três) dias para se pronunciarem sobre a necessidade de
realização de diligências, nos termos do art. 22, VI, da Lei Complementar n° 64/1990.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se. Intimem-se.
João Pessoa-PB, 29 de junho de 2020.
JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
RELATORA

DOCUMENTOS
ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE
PAUTAS
RECURSO ELEITORAL(11548) Nº 0600020-17.2020.6.15.0065
PROCESSO

: 0600020-17.2020.6.15.0065 RE (Areia de Baraúnas - PB)

RELATOR

: GABJ01 - Gabinete Jurista 1

FISCAL DA LEI

: Procurador Regional Eleitoral PB

Destinatário

: Destinatário para ciência pública

RECORRENTE

: CIDADANIA - AREIA DE BARAUNAS - PB - MUNICIPAL

ADVOGADO

: POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA (0012801A/PB)

ADVOGADO

: DANIELE DE SOUSA RODRIGUES (0015771A/PB)

RECORRIDO

: AMILTON LIMA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Assessoria de Apoio ao Pleno
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Inclusos em pauta de julgamento os processos abaixo relacionados:
RECURSO ELEITORAL (11548) N° 0600020-17.2020.6.15.0065
ORIGEM: Areia de Baraúnas - PB
RELATOR: GABJ01 - Gabinete Jurista 1
PARTES DO PROCESSO
RECORRENTE: CIDADANIA - AREIA DE BARAUNAS - PB - MUNICIPAL
Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE DE SOUSA RODRIGUES - PB0015771A,
POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA - PB0012801A
RECORRIDO: AMILTON LIMA SILVA
João Pessoa, em 30 de junho de 2020
HELENA TAVARES RIBEIRO COUTINHO
Assessoria de Apoio ao Pleno

RECURSO ELEITORAL(11548) Nº 0600016-77.2020.6.15.0065
PROCESSO

: 0600016-77.2020.6.15.0065 RE (Areia de Baraúnas - PB)

RELATOR

: GABJ01 - Gabinete Jurista 1

RECORRENTE

: CIDADANIA - AREIA DE BARAUNAS - PB - MUNICIPAL

ADVOGADO

: POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA (0012801A/PB)

ADVOGADO

: DANIELE DE SOUSA RODRIGUES (0015771A/PB)

FISCAL DA LEI

: Procurador Regional Eleitoral PB

Destinatário

: Destinatário para ciência pública

RECORRIDO

: ANIELE DA SILVA COSTA

ADVOGADO

: MAIKON ROBERTO MINERVINO (26711/PB)

ADVOGADO

: PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO (0023315A/PB)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Assessoria de Apoio ao Pleno
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Inclusos em pauta de julgamento os processos abaixo relacionados:
RECURSO ELEITORAL (11548) N° 0600016-77.2020.6.15.0065
ORIGEM: Areia de Baraúnas - PB
RELATOR: GABJ01 - Gabinete Jurista 1
PARTES DO PROCESSO
RECORRENTE: CIDADANIA - AREIA DE BARAUNAS - PB - MUNICIPAL
Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE DE SOUSA RODRIGUES - PB0015771A,
POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA - PB0012801A
RECORRIDO: ANIELE DA SILVA COSTA
Advogados do(a) RECORRIDO: MAIKON ROBERTO MINERVINO - PB26711, PEDRO PEREIRA
DA SILVA NETO - PB0023315A
João Pessoa, em 30 de junho de 2020
HELENA TAVARES RIBEIRO COUTINHO
Assessoria de Apoio ao Pleno

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601259-28.2018.6.15.0000
PROCESSO

: 0601259-28.2018.6.15.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (João Pessoa - PB)

RELATOR

: GABJ06 - Gabinete Juiz Federal

FISCAL DA
LEI

: Procurador Regional Eleitoral PB

REQUERENTE : MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA
ADVOGADO
REQUERENTE

: MARCOS JAILTON DA SILVA (25174/PB)
: ELEICAO 2018 MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA DEPUTADO
ESTADUAL

ADVOGADO

: MARCOS JAILTON DA SILVA (25174/PB)

Destinatário

: Destinatário para ciência pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Assessoria de Apoio ao Pleno
INTIMAÇÃO DE PAUTA
Inclusos em pauta de julgamento os processos abaixo relacionados:
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0601259-28.2018.6.15.0000
ORIGEM: João Pessoa - PB
RELATOR: GABJ06 - Gabinete Juiz Federal
PARTES DO PROCESSO
REQUERENTE: ELEICAO 2018 MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA DEPUTADO
ESTADUAL, MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS JAILTON DA SILVA - PB25174
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ESTADUAL, MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS JAILTON DA SILVA - PB25174
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS JAILTON DA SILVA - PB25174
João Pessoa, em 30 de junho de 2020
HELENA TAVARES RIBEIRO COUTINHO
Assessoria de Apoio ao Pleno

INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0600988-19.2018.6.15.0000
PROCESSO

: 0600988-19.2018.6.15.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (João Pessoa - PB)

RELATOR

: GABJ06 - Gabinete Juiz Federal

FISCAL DA LEI : Procurador Regional Eleitoral PB
REQUERENTE : ELEICAO 2018 HILDO JOSE LISBOA ALVES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO

: SILVIA CRISTINA LISBOA ALVES MOREIRA (6693/PB)

ADVOGADO

: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS (011536/PB)

ADVOGADO

: CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES (19279/PB)

REQUERENTE : HILDO JOSE LISBOA ALVES
ADVOGADO

: CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES (19279/PB)

ADVOGADO

: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS (011536/PB)

ADVOGADO

: RAFAELA LIMA MOURA DE ARAUJO (26373/PB)

ADVOGADO

: SILVIA CRISTINA LISBOA ALVES MOREIRA (6693/PB)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600988-19.2018.6.15.0000 - João Pessoa PARAÍBA
RELATOR: ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU
REQUERENTE: ELEICAO 2018 HILDO JOSE LISBOA ALVES DEPUTADO ESTADUAL, HILDO
JOSE LISBOA ALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536,
SILVIA CRISTINA LISBOA ALVES MOREIRA - PB6693, CAMILA MARIA MARINHO LISBOA
ALVES - PB19279
Advogados do(a) REQUERENTE: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536,
SILVIA CRISTINA LISBOA ALVES MOREIRA - PB6693, RAFAELA LIMA MOURA DE ARAUJO PB26373, CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES - PB19279
DECISÃO
Hildo José Lisboa Alves interpõe recurso especial com fundamento no artigo 276, I, "a", do Código
Eleitoral, em face de acórdão deste Tribunal que apreciou e rejeitou embargos de declaração
opostos contra acórdão que julgou aprovadas com ressalvas suas contas de campanha referentes
às eleições de 2018, determinando o recolhimento de valores a título de recursos de origem não
identificada - RONI, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE
DEPUTADO

ESTADUAL.

ELEIÇÕES

2018.

PEDIDO

DE

EFEITOS

MODIFICATIVOS.

DOCUMENTO PREEXISTENTE AO JULGAMENTO E SOMENTE APRESENTADO EM SEDE
DOS ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO
PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração são modalidade de recurso que se presta a esclarecer obscuridade,
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1. Os embargos de declaração são modalidade de recurso que se presta a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento, ou a corrigir erro material. Inteligência do art. 275 do Código Eleitoral c
/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando constatada, no caso em concreto, a
inexistência de obscuridade, contradição ou omissão em relação ao acórdão recorrido, mas tão
somente o propósito de se rediscutir a matéria já apreciada nos autos.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.
Por oportuno, transcrevo, também, a ementa do acórdão que julgou as contas do Recorrente:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO NÃO ELEITO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FALHA FORMAL.
TEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS.
OMISSÃO RELATIVA A RECEITAS CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. VALOR ÍNFIMO, EM TERMOS ABSOLUTOS. RECEITAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE FORMAL. GASTOS REALIZADOS
COM RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO
COMPROVADOS

AOS

COFRES

PÚBLICOS.

APROVAÇÃO

COM

RESSALVAS

E

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS AO PARTIDO E AO TESOURO NACIONAL, EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A ausência de prestação parcial, suprida por prestação de contas final é entendida como de
natureza formal, que enseja apenas nota de ressalva. Precedentes.
2. A ausência dos extratos bancários, quando se pôde verificar toda a movimentação financeira do
candidato por meio dos extratos eletrônicos apresentados pelas instituições financeiras, revela
mera irregularidade formal.
3. Valores omitidos que, em termos absolutos, não atinjam expressividade suficiente para macular
a higidez das contas, não comprometem sua regularidade.
4. Realização de gastos sem o competente registro na prestação de contas obriga ao interessado
o recolhimento dos valores correspondentes ao benefício auferido com recursos de origem não
identificada ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 34 da RTSE n.º 23.553/2017.
5. Aprovação com ressalvas e recolhimento de valores, em harmonia com a manifestação
Ministerial.
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em resumo, que além de desconsiderar a norma
prevista no art. 63, § 3°, inciso I, da Resolução 23.553/17, que dispensa a comprovação da cessão
de bens móveis inferiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o acórdão também não conheceu os
documentos comprobatórios das despesas efetuadas, apresentados em sede de embargos, atenta
ndo contra os princípios do formalismo moderado e da instrumentalidade das formas que informam
os processos de prestação de contas.
Aduz, que "toda documentação apresentada durante o curso da prestação de contas é hábil a
comprovar a lisura das contas, de modo que imputar débito de R$ 6.650,00 (seis mil seiscentos e
cinquenta reais) ao recorrente, implica no enriquecimento ilícito dos cofres públicos, tendo em vista
a plena regularidade das contas".
Requer, ao final, o provimento do recurso especial para que seja reformado o acórdão recorrido,
afastando qualquer imputação de débito, tendo em vista a lisura das contas apresentadas
É o breve relato. Decido.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o recurso especial eleitoral restringe-se à
verificação da existência dos seus pressupostos.
Sob essa ótica, passo a analisá-lo.
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Sob essa ótica, passo a analisá-lo.
O recurso é tempestivo. O acórdão foi disponibilizado no DJe em 09/06/2020 (ID 2797997), e o
recurso foi interposto em 15/06/2020 (ID 2856647), dentro, portanto, do tríduo legal estabelecido
pelo § 1º do artigo 276 do Código Eleitoral.
Reconhecida a tempestividade do recurso, passo a analisar a presença dos pressupostos
específicos para a sua admissibilidade.
Conforme relatado, o Recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou a norma prevista no art.
63, § 3°, inciso I, da Resolução 23.553/17, que dispensa a comprovação da cessão de bens
móveis inferiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e também os princípios do formalismo moderado
e da instrumentalidade das formas, ao deixar de conhecer documentos apresentados apenas em
sede de embargos.
Analisando o acórdão recorrido, infere-se que verifica-se que a matéria relativa à "aquisição
/doação de bens móveis ou imóveis" no valor de R$ 1.900,00, e à "cessão ou locação de veículos"
no valor de R$ 4.000,00, apontadas no parecer técnico conclusivo como irregularidade em vista da
não comprovação "da propriedade do bem doado", restaram assim apreciadas no acórdão que
julgou as contas do Recorrente:
"Embora não se tenha comprovado a propriedade do bem doado, tem-se que a soma dos valores,
representados na tabela acima, atingiram o percentual de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento) em relação ao total de receitas de campanha. Ressalte-se que, utilizando-se
do postulado da razoabilidade e pelos precedentes já sedimentados neste e noutros tribunais
pátrios, a anotação de ressalva é o que se impõe."
Já no acórdão que julgou os embargos, restou assentado que:
"No caso dos autos, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão em dois pontos no acórdão
vergastado, quais sejam: a alegação de não comprovação de bens doados e cedidos ao candidato
e da não comprovação de despesas com fornecedores.
No que diz respeito ao primeiro ponto - alegação de não comprovação de bens doados e cedidos
ao candidato - decisão embargada registrou o entendimento de que, embora não se tenha
comprovado a propriedade do bem doado, a soma dos valores só atingiram o percentual ínfimo de
3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) em relação ao total de receitas de
campanha e, utilizando-se do postulado da razoabilidade e pelos precedentes já sedimentados
neste e noutros tribunais pátrios, impõe-se apenas a anotação de ressalva. (ID:2605547).
O candidato, irresignado, argumentou que a propriedade do bem doado pela Sra. Maria de Jesus
Lisboa Alves resta comprovada pelo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (Jeep
Renegade, placa OFA-2421/PB), conforme demonstrado sob o ID:2647397 e, ainda, aduziu que
este Tribunal deixou, indevidamente, de aplicar a regra do art. 63, § 3º, I, da Res. TSE 23.553/2017
1

, que desobrigaria o candidato de prestar as devidas informações referentes à doação percebida.

Em seguida, requereu que seja sanada a omissão e juntado aos autos o documento de
comprovação de posse anteriormente entendido como irregular, para que sejam retiradas todas as
sanções aplicadas ao caso.
Neste particular, a douta Procuradoria Regional Eleitoral destacou, em seu parecer, que tal
documento somente fora juntado aos presentes autos em sede dos Embargos Declaratórios.
Ademais, quanto à alegação de indevida omissão na aplicação do art. 63, § 3º, I, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, apesar de tratar-se de nítida tentativa de rejulgamento do feito, incabível por
esta seara processual, não merece prosperar, vez que a dispensa de comprovação a que se refere
o dispositivo não deve ser interpretada de forma absoluta, pois a inexigência de emissão de

recibos eleitorais não implica que estas receitas e sua origem não devam ser devidamente
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recibos eleitorais não implica que estas receitas e sua origem não devam ser devidamente
declaradas. Interpretação diversa abriria brecha ao cometimento de ilícitos eleitorais,
impossibilitando a devida averiguação pela Justiça Eleitoral.
Assim, no presente caso, é descabido o apelo de aplicação do dispositivo legal acima alegado (art.
63, § 3º, I) na hipótese aventada, posto que não se alberga a dispensa de comprovação referida
aos documentos probatórios da propriedade dos bens doados. Não podendo também se falar em
omissão no acórdão guerreado."
Além disso, o Recorrente alega que houve ofensa aos princípios do formalismo moderado e da
instrumentalidade das formas porque não foram conhecidos documentos juntados por ocasião da
oposição dos embargos de declaração, os quais já constavam do processo, mas que, apenas por
estarem inelegíveis, ensejaram a conclusão pela não comprovação de despesas realizadas com
recursos do FEFC e do FP.
No ponto, a questão assim apreciada no acórdão que julgou os embargos de declaração:
"Quanto ao outro ponto - da não comprovação de despesas com fornecedores - restou ementado
no acórdão embargado (ID:2605547) o seguinte enunciado, in verbis:
"4. realização de gastos sem o competente registro na prestação de contas obriga ao interessado o
recolhimento dos valores correspondentes ao benefício auferido com recursos de origem não
identificada ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 34 da RTSE n.º 23.553/2017.".
Indubitavelmente, as notas fiscais referentes às despesas contratadas dos fornecedores "Gleydson
José Ferreira Barauna" e "Ivanilsa Fernandes da Silva" apresentadas na prestação de contas estão
ilegíveis, fato esse reconhecido, inclusive, pelo candidato, ora embargante, que em sede dos
embargos argumenta que "a respeitável decisão foi omissa em face da análise das notas, haja
vista que ainda que de difícil leitura, é passível verificar quem são os fornecedores, valores e
demais informações referentes a idoneidade do serviço.".
Tanto é assim, que juntou novamente aos autos, em sede de Embargos Declaratórios, os
documentos fiscais questionados, agora, de forma legível.
Quanto à não apresentação de documento comprobatório de despesa transacionada com o
fornecedor Joanderson Ferreira da Silva, afirmou o embargante que esta não fora colacionada em
decorrência de "erros técnicos", procedendo a juntada também em sede dos presentes Embargos
Declaratórios.
Por fim, argumentou pela possibilidade jurídica de juntada de novos documentos em sede de
Embargos de Declaração, aduzindo que "em nome dos princípios do formalismo moderado e da
instrumentalidade das formas requer seja acatado analisado a juntada dos novos documentos da
prestação de contas os quais comprovam as despesas efetuadas." (ID:2647247).
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis
apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não tendo, pois, a
finalidade de promover rejulgamento do feito ou nova análise fática sobre os pontos já
mencionados no acórdão vergastado.
Nesse sentido, trago a colação excerto do parecer ministerial (ID:2686597, pág.5):
"( ) quanto aos itens mencionados pelo embargante, tem os que não se referem a fatos existentes
anteriormente ao julgamento do feito nem a elementos constantes do acórdão embargado que não
estejam suficientemente claros para a sua compreensão. Na verdade, dizem respeito a
irregularidades que não foram sanadas em momento oportuno e que tão somente em sede dos
embargos declaratórios foram juntados documentos como objetivo explícito de esclarecer os fatos
irregulares que já foram objeto de julgamento por esta Corte Eleitoral, de modo que resta claro o
único objetivo do presente recurso, a rediscussão das questões já decididas na decisão
embargada."
Vê-se, neste momento, a matéria a que ora se pretende discutir já foi analisada por esta Corte, na
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Vê-se, neste momento, a matéria a que ora se pretende discutir já foi analisada por esta Corte, na
oportunidade do julgamento da presente prestação de contas. Como se denotam, os argumentos
expostos nos embargos de declaração, em verdade, são mero inconformismo com o julgamento da
prestação de contas e a clara intenção de rediscutir a causa, o que é vedado nesta seara recursal."
A matéria controvertida neste recurso especial, portanto, consiste em analisar se o acórdão
afrontou o art. 63, §3º, I, da Res. TSE nº 23.553/2017, ao entender que "a dispensa de
comprovação a que se refere o dispositivo não deve ser interpretada de forma absoluta, pois a in
exigência de emissão de recibos eleitorais não implica que estas receitas e sua origem não devam
ser devidamente declaradas", e se ofendeu os princípios do formalismo moderado e da
instrumentalidade das formas ao rechaçar a possibilidade de juntada de documentos por ocasião
dos embargos de declaração.
Bem se vê que essas questões foram objeto de amplo debate e decisão por esse Tribunal, de
modo que se encontra devidamente atendido, a nosso sentir, o requisito do prequestionamento,
situação que afasta a incidência da Súmula 72 do TSE, segundo a qual "É inadmissível o recurso
especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto
de embargos de declaração".
Ademais, o equacionamento da controvérsia, no caso, prescinde de revolvimento do conjunto
fático probatório, reclamando apenas a revaloração jurídica da moldura fática assentada, restando
excluída a incidência do enunciado nº 07 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Isto posto, entendendo estar presentes os pressupostos de admissibilidade, pelos fundamentos
acima descritos, admito o presente recurso.
Remetam-se os autos à Secretaria Judiciária para as providências necessárias, procedendo-se as
intimações de estilo.
Publique-se.
João Pessoa, data da assinatura digital.
Des. José Ricardo Porto.
Presidente do TRE-PB
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DECISÃO
O Ministério Público Eleitoral interpõe recurso especial com fundamento no artigo 121, § 4°,
incisos I e II, da Constituição Federal, c/c artigo 276, I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral, em
face do acórdão deste Tribunal que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha
referentes às eleições de 2018 do candidato ao cargo de Deputado Federal, Geraldo Amorim de
Sousa, assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL.
INCONSISTÊNCIAS NAS RECEITAS DECLARADAS ENQUANTO RECURSOS PRÓPRIOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO, CUJA REGULARIDADE FOI ATESTADA OPORTUNAMENTE.
AUSÊNCIA DE CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS DE CONSUMO TOTAL DE DESPESA
REALIZADA DE FORMA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE SOBRA DE CAMPANHA AO
RESPECTIVO DIRETÓRIO PARTIDÁRIO. DIVERGÊNCIA DE DADOS REFERENTE À DOAÇÃO
RECEBIDA. SANEAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NAS PARCIAIS MAS DEVIDAMENTE
APRESENTADAS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA. FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETERAM A CONFIABILIDADE E REGULARIDADE DAS CONTAS,
AUTORIZANDO A APOSIÇÃO DE RESSALVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 77, II, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
- Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando
demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da
respectiva candidatura, conforme art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
- As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição
do pleito, conforme a origem dos recursos, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral e o comprovante de transferência deve ser juntado à prestação de contas do
responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do
partido político, nos termos do art. 53, §§ 1º e 2º, da normativa que disciplina a matéria.
- O número do CPF/CNPJ do doador registrado na prestação de contas deve corresponder àquele
constante do extrato eletrônico da conta bancária, em acordo ao art. 60, II, da norma regente.
- Omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, mas devidamente apresentadas
na prestação de contas final não compromete a confiabilidade e a regularidade das contas.
Precedentes.
- Aprovação das contas com ressalvas, nos termos do Art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553
/2017. (ID 2777797).
Em suas razões recursais, o Parquet sustenta, em resumo, que o acórdão recorrido teria violado o
art. 28, § 4º, II, da Lei 9.504/97, e o art. 50, inc. II e § 6º da Resolução TSE n.º 23.553/2017, além
de incidir em dissídio jurisprudencial.
Aduz que, embora os valores envolvidos tenham sido informados na Prestação de Contas Final, o
montante omitido na Prestação de Contas Parcial, pelo seu percentual, violou as regras de
transparência criadas pelo legislador.
Explica que o presente apelo não objetiva o revolvimento de provas, considerando não haver
controvérsia quanto ao conjunto probatório, mas apenas sua revaloração à luz dos dispositivos
legais apontados como violados.
Sobre a importância da Prestação de Contas Parcial, assegura que o TSE, no julgamento das
contas da Sra. Dilma Viana Rousseff, firmou o entendimento de que a finalidade da Prestação de
Contas Parcial é "dar publicidade às campanhas eleitorais na perspectiva das doações e
despesas, como decorrência lógica do princípio da transparência eleitoral, mas também possibilitar
o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, devendo a análise ser diluída no curso da
campanha", consignando, ainda, que "a postura mais rigorosa e correta da Justiça Eleitoral deve
ser aplicada nas eleições futuras, permitindo um amplo debate pelos atores do processo eleitoral
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ser aplicada nas eleições futuras, permitindo um amplo debate pelos atores do processo eleitoral
durante as audiências públicas para as eleições de 2016". (PC nº 97613, Acórdão de 10/12/2014,
Relator Min. Gilmar Ferreira Mendes, PSESS - 10/12/2014).
Assevera que o TSE, em conjunto com o Ministério Público Eleitoral, Controladoria-Geral da União
e o Tribunal de Contas da União, desenvolveu várias tipologias visando "identificar indícios de falta
de capacidade financeira dos doadores no aporte das doações realizadas ou de falta de
capacidade operacional dos fornecedores contratados pela campanha", e "todos os dados, quando
informados, serão disponibilizados para consulta e download, diretamente no sítio eletrônico do
TSE, o que permite o efetivo acompanhamento por qualquer pessoa", viabilizando, assim,
identificar possíveis recursos oriundos de fontes ilícitas.
Cita, em favor de sua tese, o precedente do TSE - REsp 133-43.2016.6.17.0117-Olinda/PE, no
qual teria sido realçada a importância da Prestação de Contas Parcial, conforme exigência
constante do art. 28, § 4º, II, da Lei n.º 9.504/97, e do art. 50, II e § 6º da Resolução TSE n.º 23.553
/2017, no objetivo da transparência e da fiscalização do financiamento de campanha, a ser diluída
no curso da campanha eleitoral.
Fundamenta seu apelo, também, na existência de dissídio jurisprudencial, argumentando que o
acórdão impugnado destoou frontalmente da jurisprudência pátria, citando acórdãos paradigmas e
realizando o devido cotejo analítico.
Requer, ao final, o recebimento do presente recurso para, regularmente processado, vê-lo ao final
provido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a consequente reforma da decisão desta Corte.
É o breve relato. Decido.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o recurso especial eleitoral restringe-se à
verificação da existência dos seus pressupostos.
Sob essa ótica, passo a analisá-lo.
O recurso é tempestivo. O recorrente foi intimado do acórdão em 08/06/2020 (ID 2789797), e o
recurso foi interposto em 11/06/2020 (ID 2813747), dentro, portanto, do tríduo legal estabelecido
pelo § 1º do artigo 276 do Código Eleitoral.
Reconhecida a tempestividade do recurso, passo a analisar a presença dos pressupostos
específicos para a sua admissibilidade.
Conforme relatado, o Parquet sustenta que o acórdão recorrido teria afrontado o disposto no art.
28, § 4º, II, da Lei n.º 9.504/97, e no art. 50, II e § 6º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, ao
entender que "a omissão na prestação de contas parciais, equivalente a 37,48% (trinta e sete
vírgula quarenta e oito por cento) do total de despesas contraído, não maculou a higidez das
contas apresentadas pelo candidato".
Além disso, alega que o acórdão está em dissonância com a jurisprudência pátria, o que evidencia
a existência de dissídio jurisprudencial.
Cita como acórdãos paradigmas precedentes do TRE/SP e do TRE/AM.
Pois bem. A matéria objeto da insurgência - a incidência (ou não) de desaprovação das contas em
virtude da omissão de receitas não declaradas por ocasião da prestação de contas parcial, mas
lançadas na prestação de contas final - já foi amplamente apreciada pelo e. Tribunal Superior
Eleitoral, que fixou, para as eleições de 2018, o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ENTREGA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso no envio dos relatórios
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). 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-pb.jus.br/

Ano 2020 - n. 116

João Pessoa, quarta-feira, 01 de julho de 2020

12

1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso no envio dos relatórios
financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas. Nesse sentido, relativo às eleições de 2016: AgR-REspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 21.8.2018, e AgR-REspe nº 20-34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018;
relativo ao pleito de 2018: PC nº 0601225-70/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS de
4.12.2018.
2. Na presente lide, o TRE/SC assentou que a irregularidade é revestida de natureza formal porque
incapaz de prejudicar a regularidade das contas, já que as receitas, embora com atraso, foram
devidamente declaradas nas contas, permitindo o conhecimento de sua arrecadação em tempo
hábil para o exercício da atividade fiscalizatória sobre a movimentação financeira de campanha (ID
nº 3457988).
3. Alterar a conclusão da Corte Regional demandaria incursão no acervo fático-probatório,
providência inviável nesta seara extraordinária por força da Súmula nº 24/TSE.
4. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
razão que atrai a incidência da Súmula nº razão que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060177681, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcísio Vieira De Carvalho
Neto, DJE de 19/02/2020).
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. RELATÓRIOS FINANCEIROS. ENTREGA
EXTEMPORÂNEA. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. PRECEDENTES. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJULGAMENTO.
PRETENSÃO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Para as eleições de 2018, este Tribunal Superior confirmou o entendimento de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às eleições de 2016: AgRREspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018 e AgR-REspe nº 20-34/PE, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018, e relativo ao pleito de 2018: PC nº 0601225-70/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, PSESS de 4.12.2018.
3. A mesma orientação foi ratificada nos seguintes processos, referentes às eleições de 2018: AgRAI nº 0600055- 29/SC, AgR-AI nº 0601333-33/SC, AgR-AI nº 0601423-41/SC, AgR-AI nº 060156108/SC, AgR-REspe nº 0601776-81/SC, AgR-AI nº 0601862-52/SC e AgR-AI nº 0601921-40/SC,
julgados em 12.12.2019, oportunidade em que foram ventiladas, ainda, premissas para a
interpretação do tema no pleito de 2020.
4. Com efeito, constam do aresto embargado todos os fundamentos suficientes à conclusão deste
Tribunal Superior.
5. A pretensão, portanto, não é de aperfeiçoamento de julgado marcado por vício de omissão,
contradição ou obscuridade, mas de rejulgamento da causa, o que é inadmissível em sede de
aclaratórios.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(Agravo de Instrumento nº 060134025, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
DJE de 10/03/2020).
No presente caso, restou assentado no acórdão recorrido que:
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DJE de 10/03/2020).
No presente caso, restou assentado no acórdão recorrido que:
"Sobreleva ressaltar o entendimento consolidado desta Corte no sentido de que as receitas e
despesas omitidas nas parciais, devidamente apresentadas e comprovada a regularidade da
movimentação financeira em sede de prestação de contas finais, quando não comprometerem a
regularidade das contas e não ensejarem falhas capazes de macular a sua análise e higidez,
autorizam a aprovação com ressalvas.
( ).
Assim, considero que as inconsistências apuradas não prejudicaram o regular exame, tampouco o
exercício da atividade fiscalizatória realizada por esta Justiça Eleitoral, sendo insuficientes para
comprometer a lisura e regularidade das contas, razão pela qual encaminho o voto pela aprovação
com ressalvas".
No ponto, a alteração da conclusão deste Regional no sentido de ausência de prejuízo à
fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral e de mácula à lisura e regularidade das contas,
demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que se mostra inviável em vista da Súmula nº
24 do Tribunal Superior Eleitoral.
Lado outro, verifica-se que o entendimento desta Corte Regional encontra-se em consonância com
a tese firmada pelo e. Tribunal Superior Eleitoral para a Eleição de 2018, no sentido de que a
omissão de receitas nas contas parciais não acarreta necessariamente a desaprovação das
contas, mormente quando as informações forem prestadas nas contas finais, permitindo a efetiva
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, resta configurado óbice ao conhecimento do recurso em virtude da incidência da
Súmulas 30 daquela Corte Superior e da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que assim
dispõem, respectivamente:
Súmula 30 do TSE: "Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral."
Súmula 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Por oportuno, realço que o e. Tribunal Superior Eleitoral já sedimentou o entendimento de que o
óbice insculpido nas retromencionadas Súmulas aplica-se tanto ao recurso aviado sob o
fundamento de dissídio jurisprudencial como àqueles ancorados na alegação de violação a lei.
Nesse sentido, a título ilustrativo, colaciono os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DIRETÓRIO MUNICIPAL. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. CONTAS
DESAPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS RELATIVOS A TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. FALHA
INSANÁVEL.

INAPLICABILIDADE

DOS

PRINCÍPIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte a quo manteve a decisão do Juízo Eleitoral que desaprovou as contas de campanha do
diretório municipal do PSB relativas ao pleito de 2016, por entender que a ausência de
apresentação dos extratos bancários, exigidos pelo art. 48, II, a, da Res.-TSE nº 23.463/2015,
reflete clara afronta à legislação pertinente e constitui mácula capaz de comprometer a
confiabilidade do exame das contas. Concluiu, ainda, pela impossibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a gravidade das circunstâncias do caso.
2. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial e manteve os fundamentos
consignados no acórdão regional, porquanto em consonância com o entendimento reiterado desta
Corte quanto à matéria, na linha de que a falta dos extratos bancários relativos a todo o período de
campanha compromete a regularidade de contas e constitui falha de natureza grave a ensejar sua
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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Corte quanto à matéria, na linha de que a falta dos extratos bancários relativos a todo o período de
campanha compromete a regularidade de contas e constitui falha de natureza grave a ensejar sua
desaprovação, sendo irrelevante o esclarecimento sobre a ausência de movimento financeiro no
período em análise. Nessa linha, o AgR-REspe nº 486-28/SE, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
13.6.2018. Incidência dos Enunciados Sumulares nos 30 do TSE e 83 do STJ.
3. O óbice insculpido no Verbete Sumular nº 83 do STJ não se restringe ao recurso especial
interposto com suporte em dissídio pretoriano, mas se aplica igualmente àqueles manejados por
afronta a lei.
4. Em prestação de contas, não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o vício se afigura grave. Precedente.
5. Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos, merece ser desprovido o agravo
interno.
6. Agravo interno não provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 55208, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, DJE de 18/03/2019).
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 28 DO
TSE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CASO DE PUBLICAÇÃO EM
NOME

DE

APENAS

UM

DOS

PATRONOS

QUANDO

NÃO

EXISTE

PEDIDO

DE

EXCLUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 30 DO TSE E 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado nas razões do Recurso
Especial, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma
base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa, atraindo a incidência da Súmula 28
do TSE.
2. A intimação realizada em nome de quaisquer dos Advogados constituídos pelas partes é válida,
desde que inexista pedido expresso para que seja procedida exclusivamente em nome de
determinado Causídico. Incidência das Súmulas 30 do TSE e 83 do STJ.
3. O óbice insculpido na Súmula 83 do STJ não se restringe ao Recurso Especial interposto com
fundamento em dissídio jurisprudencial, mas aplica-se igualmente àqueles manejados por afronta a
lei.
4. Agravo Regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 14256, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de
08/11/2016).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÕES 2012. SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME. SÚMULA 83 DO
STJ. DESPROVIMENTO. A Súmula 83 do STJ pode ser fundamento utilizado para afastar ambas
as hipóteses de cabimento do recurso especial - afronta a lei e dissídio pretoriano. Agravo
regimental desprovido.
(AgR-Al n° 134-63/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 03/09/2013)
Isto posto, entendendo restar ausentes os pressupostos de admissibilidade, pelos fundamentos
acima descritos, deixo de admitir o presente recurso.
Remetam-se os autos à Secretaria Judiciária para as providências necessárias, procedendo-se as
intimações de estilo.
Publique-se.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
João Pessoa, data da assinatura digital.
Des. José Ricardo Porto.
Presidente do TRE-PB
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Presidente do TRE-PB

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601287-93.2018.6.15.0000
PROCESSO

: 0601287-93.2018.6.15.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (João Pessoa - PB)

RELATOR

: GABJ04 - Gabinete Juiz de Direito 2

FISCAL DA
LEI

: Procurador Regional Eleitoral PB

REQUERENTE : HAYANNE WALESKA DOS SANTOS CABRAL
ADVOGADO

: VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO (11477/PB)

ADVOGADO

: GILSON DE BRITO LIRA (7830/PB)

REQUERENTE

: ELEICAO 2018 HAYANNE WALESKA DOS SANTOS CABRAL DEPUTADO
ESTADUAL

ADVOGADO

: GILSON DE BRITO LIRA (7830/PB)

ADVOGADO

: VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO (11477/PB)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601287-93.2018.6.15.0000 - João Pessoa/PB
RELATORA: JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 HAYANNE WALESKA DOS SANTOS CABRAL DEPUTADO
ESTADUAL, HAYANNE WALESKA DOS SANTOS CABRAL
Advogados do(a) REQUERENTE: GILSON DE BRITO LIRA - PB7830
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE RECEITAS
E GASTOS ELEITORAIS. VALOR DA DESPESA EM TERMOS ABSOLUTOS E RELATIVOS.
REPRESENTATIVIDADE IRRISÓRIA. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE AO TESOURO
NACIONAL. DÍVIDAS DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDAS PELO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. VALOR
DE POUCA EXPRESSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE REGISTRO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE FORMAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM O EXAME,
CONFIABILIDADE E REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1.A omissão de receitas e despesas revela irregularidade não gravosa quando o montante é de
pouca expressividade, tanto em termos absolutos quanto relativos, impondo-se, porém, o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, diante da impossibilidade de comprovação da
origem dos recursos, a teor do art. 82, caput, da Resolução TSE n° 23.553/2017.
2. A não apresentação de documentos que comprovem o gasto realizado com os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha enseja a aposição de ressalva quando o valor
envolvido em termos relativos é de pouca expressividade, sendo medida que se impõe o
recolhimento do montante irregular ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, § 1°, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo órgão partidário constitui
irregularidade grave que pode ensejar a desaprovação das contas. Entretanto, quando o valor é de
pouca representatividade, admite-se a aposição de ressalva, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. A ausência de registro de receitas na prestação de contas parcial, mas lançadas na prestação
de contas final, é vício de natureza formal que não se mostra suficiente a ensejar a desaprovação
das contas, merecendo, todavia, a anotação de ressalva. Precedentes.
4. Constatadas falhas que não comprometem o exame, a confiabilidade e a regularidade das
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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4. Constatadas falhas que não comprometem o exame, a confiabilidade e a regularidade das
contas, a sua aprovação com ressalvas é medida que se impõe (art. 77, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.553/2017).
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba em proferir a seguinte
DECISÃO: INDEFERIDA A POSTULAÇÃO DA CANDIDATA DE RETIRADA DE PAUTA DO
PROCESSO SOB A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR VÍDEOCONFERÊNCIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL, NOS TERMOS
DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE. EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
João Pessoa-PB, 18 de junho de 2020.
JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
RELATORA
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas da candidata ao cargo de Deputada Estadual Hayanne Waleska
dos Santos Cabral referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha
eleitoral de 2018.
A Secretaria Judiciária e da Informação lançou certidão indicando a inexistência de instrumento de
procuração outorgado pela candidata habilitando advogado(a) para representá-la regularmente nos
presentes autos (ID 350547).
Recebidas as contas, foi publicado o edital n. 07/2018 no DJE (ID 491847), com decurso do tríduo
legal sem impugnação (ID 622097).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional expediu Relatório Preliminar para
Expedição de Diligências, solicitando manifestação sobre as irregularidades nele apontadas (IDs
1165597 e 1165747).
Devidamente intimada, a candidata não apresentou documentos e esclarecimentos a fim de sanar
as inconsistências detectadas no relatório preliminar (ID 1720247).
Conclusos, ao considerar o teor das certidões exaradas pela Secretária Judiciária e da Informação
(IDs 350547 e 1720247), ordenei a notificação pessoal da candidata para apresentar procuração
habilitando advogado(a) para representá-la no presente feito (ID 1879897).
Após regularmente notificada, a candidata se manifestou nos autos por meio da petição ID
2164747, requerendo a juntada do instrumento de mandato (ID 2164947).
Em seu parecer conclusivo, o órgão técnico constatou que a interessada apenas sanou a
regularidade da formalização da prestação de contas com a devida apresentação do instrumento
de mandato, restando as demais inconsistências identificadas no relatório preliminar, pugnando, ao
final, pela aprovação das contas com ressalvas (ID 2418447).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opinou pela aprovação das contas com
ressalvas e pela devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID 2463497).
Intimada para se manifestar sobre a irregularidade referente à omissão de receitas na prestação de
contas parcial apontada pelo Parquet, a candidata quedou-se inerte.
Conclusos, pedi dia para julgamento.
É o breve relatório.
VOTO
Inicialmente, verifico que a presente prestação de contas foi apresentada, tempestivamente, em
06.11.2018 (ID 177447), em observância ao que dispõe o artigo 52 da Resolução TSE n. 23.553
1
/2017 .

Da análise das presentes contas, ficou constatado que a candidata registrou, referente à
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Da análise das presentes contas, ficou constatado que a candidata registrou, referente à
arrecadação de receitas, R$ 60.370,84 (sessenta mil trezentos e setenta reais e oitenta e quatro
centavos), representados por R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) de movimentação
financeira, sendo R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) do Fundo Partidário, além de R$ 4.370,84 (quatro
mil trezentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) de recursos estimáveis em dinheiro.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer técnico conclusivo, constatou a
permanência de irregularidades acerca das quais a prestadora não apresentou os devidos
esclarecimentos no sentido de saná-las, a saber:
1. Omissão de receitas e gastos eleitorais
O órgão técnico detectou que houve omissão de gasto no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais), que corresponde a 2,04% (dois vírgula quatro por cento) das despesas contratadas durante
a campanha. Em razão disso, entendeu ser motivo para anotação de ressalva, em razão da
diminuta representatividade da falha ora indicada.
Nessa linha, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, ao considerar que, "n
o caso, verifica-se que o montante omitido é irrelevante em termos absolutos e relativos, apenas
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), representando 1,90% (um vírgula noventa por cento) do total
de despesas da campanha, não comprometendo a higidez das contas apresentadas."
Assim, no caso dos presentes autos, depreende-se que o montante omitido, tanto em valores
absolutos quanto relativos, não possui o condão de macular a higidez das contas, uma vez que a
falha consistente na despesa omitida pela candidata em sua prestação de contas final alcançou o
valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), que representa apenas 2,04% (dois vírgula quatro por
cento) dos gastos envolvidos na campanha, o que demonstra a pouca expressividade da
irregularidade, não ensejando a sua desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva.
Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Corte da relatoria do Juiz Rogério Roberto
Gonçalves de Abreu, verbis:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO NÃO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NAS CONTAS. FALHA FORMAL. OMISSÃO DE
RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS. RESSALVA. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. VALOR ÍNFIMO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DESPESA NO SPCE. NÃO COMPROMETIMENTO
DA TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. SOBRA NÃO FINANCEIRA DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES. FALHA DE POUCA RELEVÂNCIA.
1. A inexistência de assinatura do prestador de contas, bem como do profissional de contabilidade
no extrato da prestação de contas constitui erro formal, que não compromete a regularidade das
contas.
2. A omissão de receitas e despesas revela irregularidade não gravosa quando o montante que as
representa é de pouca expressividade, tanto em termos absolutos quanto relativos.
3. A não apresentação de documentos que comprovem o gasto realizado com os recursos do
Fundo Partidário, enseja a devolução do numerário omitido ao Tesouro Nacional.
4. A ausência de registro de despesa no SPCE, quando não houver prejuízo à fiscalização e
transparência das contas, enseja apenas anotação de ressalva.
5. A simples divergência de informações no SPCE em relação à documentação apresentada pelo
prestador, quando não comprometer o exame contábil e financeiro dos gastos efetivados durante a
campanha, revela mera irregularidade formal.
6. Contas aprovadas com ressalvas, em harmonia com o Parecer Ministerial.

(TRE-PB, Prestação de Contas n° 060109903, Acórdão n° 2651547 de 12.05.2020, Relator Juiz
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(TRE-PB, Prestação de Contas n° 060109903, Acórdão n° 2651547 de 12.05.2020, Relator Juiz
Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, DJE 14.05.2020) (grifou-se)
Portanto, imperiosa a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante da
pequena representatividade da irregularidade praticada pela candidata, uma vez que, em termos
percentuais, alcança o patamar de apenas 2,04% (dois vírgula quatro por cento) das despesas
efetivamente contratadas na campanha, o que viabiliza, no entendimento dos precedentes do
egrégio TSE, a aplicação dos postulados constitucionais, ensejando a anotação de ressalva quanto
à irregularidade aqui evidenciada.
Contudo, a aposição de ressalva não obsta que seja determinada a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, diante da impossibilidade de comprovação da origem dos recursos, a teor do
art. 82, caput, da Resolução TSE n° 23.553/2017.
Nesse norte, colho precedentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. OMISSÃO RELATIVA A DESPESA CONSTANTE DA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. VALOR ÍNFIMO TANTO EM TERMOS ABSOLUTOS QUANTO RELATIVOS. VÍCIO
QUE NÃO COMPROMETE SUBSTANCIALMENTE A LISURA DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE, MATERIALIZADO NO
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA, CUJA RENDA FORMAL
CONHECIDA É INCOMPATÍVEL COM A DOAÇÃO REALIZADA, A INDICAR POSSÍVEL
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA PARA REALIZAR A DOAÇÃO. REGULARIDADE DA
ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CAMPANHA. CUMPRIMENTO DAS
FORMALIDADES LEGAIS. IMPROPRIEDADES NÃO GRAVOSAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Tanto em termos absolutos quanto relativos, o valor omitido (apenas 0,05%) não atingiu
expressividade suficiente para macular a higidez das contas e, por isso, não compromete sua
regularidade. Tal quantia, no entanto, deverá ser devolvida aos cofres públicos.
2. A inscrição do nome do doador no CAGED não é, isoladamente, motivo apto a presumir
ausência da capacidade financeira daquele que pretende efetuar doação a candidato, uma vez que
pode haver possibilidade de o doador aferir renda por outros meios no mercado de trabalho, que
não através de vínculos empregatícios.
3. Havendo vícios que não comprometem substancialmente a lisura das contas do candidato, sua
aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II da Resolução TSE n°. 23.553/2017, é
medida que se impõe.
4. Aprovação com ressalvas, em harmonia com o Parecer Ministerial.
(TRE-PB, Prestação de Contas n° 060122808, Acórdão n° 23211497 de 29.01.2020, Relator Juiz
Rogério Roberto Gonçalves de Abreu)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA LEI. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. VALOR IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO.
VALOR ÍNFIMO. RESSALVAS. OMISSÃO DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL DE RECEBIMENTO DE RECEITA. IRREGULARIDADE FORMAL. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETEM O EXAME E REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
Constatadas falhas que não comprometem o exame e a regularidade das contas, a sua aprovação
com ressalvas é medida que se impõe (art. 77, II, Resolução TSE nº 23.553/2017).
(TRE-PB, Prestação de Contas n° 060128271, Acórdão n° 2292847 de 23.01.2020, Relatora
Juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá)
2. Exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
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Juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá)
2. Exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha
Dando continuidade à análise da prestação de contas, a SECEP identificou irregularidade nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), uma
vez que a candidata não apresentou documentação apta a comprovar a regularidade da despesa
efetivada em 20.09.2018, no valor de R$ 1.928,00 (mil novecentos e vinte oito reais), a qual
representa 3,44% (três vírgula quarenta e quatro por cento) do total das despesas realizadas
durante a campanha com recursos do FEFC.
Sobre essa falha detectada pela unidade técnica deste Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral
pontuou que, "em que pese o potencial de macular a higidez das contas, verifica-se que o
montante irregular alcança apenas R$ 1.928,00 (mil novecentos e vinte e oito reais), representando
somente 3,44% (três vírgula quarenta e quatro por cento) do total de despesas realizadas com
recursos do FEFC, montante que não enseja a desaprovação das contas."
Válido de nota, por oportuno, que o Tribunal Superior Eleitoral (AgR-REspe n° 8675/RJ, Relator
2
Ministro Jorge Mussi, DJe de 25.11.2019) admite a aplicação do princípio da razoabilidade em
processos de prestação de contas com a finalidade de aprovar as contas com ressalvas, desde
que as falhas que persistirem durante a instrução do processo representem montante irrelevante
quanto aos seus valores, não inviabilizando o controle das contas por esta Justiça Especializada,
fator ao qual deve ser somada a ausência de indícios de má-fé do prestador e de prejuízo à análise
da sua regularidade pela Justiça Eleitoral. É justamente o caso dos autos.
Cumpre destacar, ao final, que, em se tratando de execução de despesa não comprovada
regularmente na prestação de contas ora em julgamento, não havendo como constatar cabalmente
a real destinação dos recursos envolvidos na sua efetivação, é medida que se impõe o
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, em estrita observância ao que preceitua o § 1º do
art. 82 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
3. Análise da movimentação financeira
A SECEP, ao analisar a movimentação financeira, observou que a candidata equivocou-se ao
declarar receitas e despesas como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
do Fundo Partidário (FP), quando, na verdade, a origem dos recursos foram exclusivamente do
FEFC.
Ao emitir o Parecer Técnico Conclusivo, a SECEP asseriu, ainda, que, "no caso em análise, os
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha tramitaram pela conta da Caixa
Econômica Federal, Agência 4915, Conta Corrente 491-5. Houve abertura de outra conta na
mesma instituição bancária, sob a numeração: 956-3 que seria destinada à movimentação de
recursos oriundos de Fundo Partidário mas que recebeu recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, conforme demonstrado pelos extratos bancários do Partido a nível
Estadual e Nacional, bem como das contas bancárias do candidato Ruy Carneiro. (Extratos
bancários anexos ao presente relatório)." Ao final, muito embora a candidata não tenha
apresentado qualquer justificativa sobre esse ponto, o órgão técnico indicou que a falha não
comprometeu a regularidade das contas.
O Parquet Eleitoral, por sua vez, considerou que, "no caso, considerando que não há notícia de
devolução incorreta dos valores arrecadados pela prestadora, a falha em comento não é capaz de
comprometer a higidez das contas apresentadas, vez que não há grave prejuízo à transparência
das contas".
Com efeito, diante do que ficou evidenciado acima, verifica-se que a presente irregularidade,
quando considerada isoladamente, não tem o condão de ensejar a desaprovação das contas,
impondo apenas a aposição de ressalva.
4. Dívidas de campanha
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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impondo apenas a aposição de ressalva.
4. Dívidas de campanha
O órgão técnico detectou dívida de campanha que alcançou o importe de R$ 2.700,00 (dois mil e
setecentos reais), valor que equivale a 4,82% (quatro vírgula oitenta e dois por cento) do total das
despesas de campanha, bem como a não apresentação da documentação exigida pela legislação
de regência para a assunção da dívida pela respectiva agremiação partidária, de acordo com o disp
osto nos §§ 2º e 3º do art. 35 da Resolução TSE n. 23.553/2017.
Nesse sentido, embora a irregularidade seja apta a ensejar a desaprovação das contas em razão
3
da sua gravidade, conforme prescreve o art. 36 da referenciada norma , o valor tem pouca
expressividade em termos relativos, uma vez que corresponde a menos de 5% (cinco por cento) do
total das despesas contratadas durante a campanha.
Corroborando esse entendimento, transcrevo julgado desta Corte de relatoria do Juiz Rogério
Roberto Gonçalves de Abreu, ipsis litteris:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO NÃO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESTADOR E DO CONTABILISTA NO
EXTRATO DAS CONTAS. FALHA FORMAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DOAÇÕES DIRETAS
REALIZADAS POR OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS NESTAS CONTAS.
VALOR

ÍNFIMO,

TANTO

EM

TERMOS

ABSOLUTOS

QUANTO

RELATIVOS.

NÃO

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDAS NÃO ASSUMIDAS PELO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO.

VALOR

DE

POUCA

EXPRESSIVIDADE.

RESSALVA.

INDÍCIO

DE

IRREGULARIDADE, MATERIALIZADO NO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REALIZADA POR
PESSOA FÍSICA, CUJA RENDA FORMAL CONHECIDA É INCOMPATÍVEL COM A DOAÇÃO
REALIZADA, A INDICAR POSSÍVEL AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA PARA
REALIZAR A DOAÇÃO. REGULARIDADE DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS DE CAMPANHA. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS.
(...)
4. A ausência de assunção de dívida pelo órgão partidário, em regra, enseja a desaprovação das
contas; no entanto, se o valor não assumido é de pouca expressividade, deve ser imposta apenas
a nota de ressalva.
(...)
6. Contas aprovadas com ressalvas, em desarmonia com o Parecer Ministerial.
(TRE-PB, Prestação de Contas nº 060114589, Acórdão nº 2450397 de 04.03.2020, Relator Juiz
Rogério Roberto Gonçalves de Abreu) (grifou-se)
5. Omissão de receitas na prestação de contas parcial
Ao final, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, ao lançar seu parecer nos autos, apontou que a
candidata deixou de informar na prestação de contas parcial o recebimento de receitas estimáveis
em dinheiro no valor de R$ 4.145,84 (quatro mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro
centavos), que representa 6,87% (seis vírgula oitenta e sete por cento) do total de receitas
arrecadadas.
Contudo, asseverou que o "montante [é] incapaz de comprometer a higidez das contas
apresentadas, considerando a sua exiguidade em termos relativos".
Como se sabe, o § 6º do artigo 50 da Resolução TSE n. 23.553/2017 dispõe que "a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave (...)". E assim o
faz porque, de fato, a omissão em informar as receitas e despesas na prestação de contas parcial,
bem como o atraso na sua entrega, dificulta a fiscalização concomitante e frustra o controle social
preconizado pela norma. No entanto, essa mesma norma prevê que a possível ocorrência de
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preconizado pela norma. No entanto, essa mesma norma prevê que a possível ocorrência de
infração grave será apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Pois bem, a esse respeito, este Regional tem entendido que, se todas as receitas e despesas
porventura omitidas na parcial foram informadas na prestação de contas final, não constando dos
autos indicativos de que os recursos e o seu destino sejam ilícitos, tal fato não configura causa
suficiente para a desaprovação das contas, por se tratar de vício formal, ensejando apenas a
aposição de ressalva, mesmo em casos de valores absolutos ou relativos mais expressivos.
Nesse sentido, colho precedentes desta Corte:
Prestação de Contas. Eleições 2018. Deputado Estadual. Omissão de receita e despesa nas
prestações de contas parciais. Lançamento na prestação de contas final. Vício que não
compromete a regularidade das contas. Precedentes. Aprovação com ressalvas.
Na linha da jurisprudência já consolidada, a ausência de lançamento de receita e despesa nas
prestações de contas parciais, mas trazidas na prestação de contas final é falha que não
compromete a regularidade e confiabilidade das contas.
Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PB, Prestação de Contas nº 060086266, Acórdão nº 500997 de 17.12.2018, Relator Juiz
Antônio Carneiro de Paiva Júnior, publicado em sessão) (grifou-se)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES 2018. CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL PELO PARTIDO VERDE. OMISSÃO DE RECEITA NA PARCIAL MAS DEVIDAMENTE
COMPROVADA NAS CONTAS FINAIS. FALHA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E
HIGIDEZ DAS CONTAS, AUTORIZANDO A APOSIÇÃO DE RESSALVAS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 77, INC. II, DA RESOLUÇÃO TSE N.º 23.553/2017. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
A omissão de receitas ou despesas na parcial pode ser sanada na prestação de contas final,
quando apresentada toda a documentação contábil atinente à movimentação financeira realizada
durante a campanha e comprovada a sua regularidade.
(TRE-PB, Prestação de Contas nº 060122383, Acórdão nº 2043397 de 06.11.2019, Relator
Desembargador José Ricardo Porto) (grifou-se)
Desse modo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verifico que as falhas
detectadas não têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas em exame,
ensejando, portanto, a sua aprovação com ressalvas.
ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos acima delineados, nos termos do inciso II do art. 77 da
4
Resolução TSE n. 23.553/2017 , VOTO, em harmonia com o parecer ministerial, pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas da candidata HAYANNE WALESKA DOS SANTOS
referentes às Eleições de 2018, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3
.128,00 (três mil cento e vinte e oito reais) no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado,
sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança, na forma do art. 82, caput e § 1°, do citado normativo.
É como voto.
Publique-se. Intimem-se.
Providências a cargo da Secretaria Judiciário e da Informação.
Após o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em 18 junho de 2020.
JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
RELATORA
1 Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
2 "Admite-se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas
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2 "Admite-se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas
com ressalvas quando as falhas não inviabilizam o controle por parte da Justiça Eleitoral e
representam percentual irrisório em relação ao total do valor movimentado. Precedentes."
3 Art. 36. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no §
2º do art. 35 desta resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas
do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.
4 Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único
do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;

RECURSO ELEITORAL(11548) Nº 0600005-53.2020.6.15.0031
PROCESSO

: 0600005-53.2020.6.15.0031 RE (Pombal - PB)

RELATOR

: GABJ04 - Gabinete Juiz de Direito 2

FISCAL DA LEI

: Procurador Regional Eleitoral PB

RECORRENTE

: RAELSON DE SOUSA RIBEIRO

ADVOGADO

: CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO (0022440A/PB)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
RECURSO ELEITORAL (11548) - 0600005-53.2020.6.15.0031 - Pombal/PB
RELATORA: JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
RECORRENTE: RAELSON DE SOUSA RIBEIRO
Advogado do(a) RECORRENTE: CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO PB0022440A
RECURSO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL. RESIDÊNCIA MÍNIMA
DE 3 (TRÊS) MESES. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA
E DE VÍNCULOS FAMILIARES. FRAGILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O domicílio eleitoral pode ser comprovado não apenas pela residência no local com ânimo
definitivo, mas também com a demonstração de vínculos políticos, econômicos, familiares ou
sociais com a localidade.
2. A falta de demonstração dos vínculos alegados, em razão da inconsistência e fragilidade do
acervo probatório encartado aos autos, acarreta o indeferimento da transferência eleitoral.
3. Recurso desprovido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba em proferir a seguinte
DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM HARMONIA COM O
PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME. PRESIDIU O JULGAMENTO O JUIZ ARTHUR FIALHO.
João Pessoa-PB, 29 de junho de 2020.
JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
RELATORA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral ajuizado por Raelson de Sousa Ribeiro em face da decisão do Juízo
a
da 31 Zona Eleitoral que indeferiu o seu requerimento de transferência de domicílio eleitoral para
o município de São Domingos-PB, diante da insuficiência de elementos probatórios capazes de
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o município de São Domingos-PB, diante da insuficiência de elementos probatórios capazes de
satisfazer o requisito da residência mínima de três meses no novo domicílio (ID 2724647).
Aduz, em suma, o recorrente que tem "vínculo emocional e familiar com o Município de São
Domingos, pois habita na localidade grande parte de sua família, inclusive sua avó e tio que
participaram desde cedo na sua criação, tendo morado na casa de ambos até o ano de 2009",
acrescentando que "desde o início do ano de 2020 o eleitor retornou a morar de forma definitiva
com seu Tio, Sr. Luiz dos Santos Ribeiro no município de São Domingo-PB", requerendo, ao final,
o provimento do recurso (ID 2724397).
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso, pois "não restaram comprovados vínculos residenciais ou familiares do recorrente com o
município de São Domingos/PB" (ID 2812447).
Conclusos, pedi dia para julgamento.
É o sucinto relatório.
VOTO
Inicialmente, verifico que o presente recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Como adiantei, trata-se de recurso contra decisão que indeferiu pedido de transferência de
domicílio eleitoral para o município de São Domingos-PB, diante da insuficiência de elementos
probatórios hábeis a satisfazer o requisito da residência mínima de três meses no novo domicílio.
O art. 18, III, da Resolução TSE n° 21.538/2003 relaciona como exigência para a transferência de
domicílio eleitoral a residência mínima de três meses no novo domicílio, conforme redação do art.
55, § 1°, III, do Código Eleitoral.
Ocorre que, consoante jurisprudência do TSE, a exigência da residência mínima de três meses no
novo domicílio "pode ser preenchida não apenas pela residência no local com ânimo definitivo,
mas também com a demonstração de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares" (TSE,
RO n° 60238825/MG, Relator Min. Luís Roberto Barroso, publicado em sessão de 04.10.2018).
É que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, conforme entendimento consolidado há muito
naquela Corte, "o conceito de domicílio eleitoral é mais elástico do que no Direito Civil" e se
satisfaz com a demonstração daqueles vínculos (TSE, AgR-REspe n° 5166/AM, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 03.04.2019).
Este Regional também vem adotando o mesmo entendimento há algum tempo, senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. PROVIMENTO. DEFERIMENTO DA
TRANSFERÊNCIA.
1. O conceito de domicílio eleitoral é mais elástico que o conceito de domicílio civil, razão pela qual
deve ser deferido o requerimento de transferência de domicílio eleitoral se comprovada a
existência de vínculos com o município (Acórdão n. 261/2016 - TRE/PB). (grifou-se)
2. Recurso provido. (TRE-PB, RE n° 3794, Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho, DJE 22.10.2018)
No caso concreto, o eleitor sustenta que passou a residir desde o início de 2020 de forma definitiva
com seu tio, Sr. Luiz dos Santos Ribeiro, no município de São Domingos-PB, onde também
residiria sua avó, a Sra. Maria dos Santos Ribeiro, juntando comprovante de residência em nome
do primeiro.
Aduziu, também, que já residiu naquela localidade até o ano de 2009 e que lá possuía domicílio
eleitoral no pleito de 2008, porém não fez prova do alegado.
Quanto à demonstração da residência no município de São Domingos desde o início de 2020, o
recorrente colacionou comprovante de residência em nome do Sr. Luiz dos Santos Ribeiro, no
entanto não juntou documentação comprovando o parentesco alegado, nem trouxe outros
elementos indicativos da residência.
No tocante ao vínculo familiar, como bem anotou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, "o
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No tocante ao vínculo familiar, como bem anotou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, "o
recorrente juntou sua certidão de nascimento (ID 2724647, pág. 12) e o documento de identidade
da Sra. Maria dos Santos Ribeiro (ID 2724647, págs. 14/16), comprovando a relação de
parentesco entre eles. No entanto, não fez prova de que ela reside na cidade de São Domingos",
concluindo, então, pela inexistência de vínculos residenciais ou familiares do recorrente com
aquele município (ID 2812447).
Sobre o tema, colho recente julgado desta Corte:
RECURSO ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA. DOMICÍLIO. VÍNCULO NÃO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO.
- A comprovação do domicílio eleitoral se faz mediante a apresentação de documentos que
justifiquem o vínculo entre o eleitor e o local onde deseja ter o seu domicílio eleitoral.
- Indefere-se o pedido de transferência eleitoral, uma vez não comprovado vínculo com o município.
- Desprovimento do recurso.
(TRE-PB, Recurso Eleitoral n° 060000593, Relator Juiz Márcio Maranhão Brasilino da Silva,
Acórdão n° 2585497 de 23.04.2020) (grifou-se)
Nesse sentido, considerando a fragilidade do acervo trazido aos autos, que não evidencia, com
segurança, a existência de vínculos com o município de São Domingos-PB, não merece reforma a
sentença atacada.
Diante do exposto, pelos fundamentos declinados, VOTO, em harmonia com o parecer ministerial,
pelo desprovimento do recurso, para manter incólume a sentença recorrida que indeferiu o pedido
de transferência de domicílio eleitoral de Raelson de Sousa Ribeiro para o município de São
Domingos-PB.
É como voto.
Publique-se. Intimem-se.
Providências a cargo da Secretaria Judiciária e da Informação.
Após o trânsito em julgado, retornem os autos à zona de origem, para as providências cabíveis.
Sala de Sessões do egrégio Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em 29 de junho de 2020.
JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
RELATORA
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RELATORA: JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
REQUERENTE: ELEICAO 2018 EVISNALDO CRUZ DE ANDRADE DEPUTADO FEDERAL,
EVISNALDO CRUZ DE ANDRADE
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE MARINHO SOARES - PB25560, GIZELLE
ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS - PB14708, KEHILTON CRISTIANO GONDIM DE
CARVALHO - PB22899
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS FORA DO PRAZO LEGAL. FALHA FORMAL. NÃO APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA LEI. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO
ABERTURA DE CONTA DE CAMPANHA "OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADE GRAVE
QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECEBIMENTO
DIRETO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. EQUÍVOCO. REGISTRO DO CNPJ DO DOADOR
NO SPCE. FALHA FORMAL. OMISSÃO DE REGISTRO DE RECEITA ESTIMÁVEL. VALOR
ABSOLUTO E RELATIVO ÍNFIMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação extemporânea das contas é falha formal que não compromete por si só a
regularidade e confiabilidade da prestação de contas.
2. A não abertura de conta bancária destinada a outros recursos impede a fiscalização da Justiça
Eleitoral, comprometendo a regularidade e confiabilidade das contas, ensejando a sua
desaprovação.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não
apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si, podem ensejar a
desaprovação das contas.
4. Doações de recursos estimáveis recebidas de outro candidato, mas não registradas na
prestação de contas final, irregularidade que representa 1,65% do total de recursos da campanha,
o que configura valor em termos absolutos e relativos sem representatividade.
5. Verificada a ausência de comprovação do pagamento de despesa com a utilização de recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, impõe-se a
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado da decisão (art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
6. Contas desaprovadas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba em proferir a seguinte
DECISÃO: CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME. PRESIDIU O JULGAMENTO O JUIZ
ARTHUR FIALHO.
João Pessoa-PB, 29 de junho de 2020.
JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
RELATORA
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do candidato Evisnaldo Cruz de Andrade ao cargo de Deputado
Federal referente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2018.
A Secretaria Judiciária e da Informação lançou informação indicando a autuação do presente feito
em razão da omissão da apresentação da prestação de contas final (ID 509147).
Em seguida, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias (SECEP) juntou aos autos informações
relativas ao recebimento de recursos públicos e os extratos eletrônicos das contas bancárias do
candidato, registrando que não foram encontradas informações acerca do recebimento de recursos
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candidato, registrando que não foram encontradas informações acerca do recebimento de recursos
de fontes vedadas ou de origem não identificada (ID 624297).
Determinei a citação do candidato para se manifestar, na forma do artigo 52, § 6º, inciso IV, da
Resolução TSE nº 23.553/2017 (ID 649197). No entanto, após a realização de três tentativas, a
entrega do AR pelos Correios foi frustrada em decorrência da ausência do destinatário (ID
964347), razão pela qual exarei despacho determinando a citação por meio de oficial de justiça,
em observância ao que preceitua o artigo 249 do CPC (ID 968197), a qual restou igualmente
frustrada, conforme se extrai da certidão ID 1654847.
Dessa forma, diante das infrutíferas tentativas de citação do candidato (certidão ID 1654847), foi
determinado por esta Relatoria que se realizasse nova tentativa, nesta oportunidade no endereço
do local de trabalho do candidato informado nos autos do seu processo de registro de candidatura
(certidão ID 1877947), não obtendo o oficial de justiça o êxito esperado na efetivação da citação do
candidato (ID 2039947). Entretanto, a parte interessada apresentou espontaneamente sua
prestação de contas final em 23.10.2019, conforme se extrai da documentação acostada aos
presentes autos (IDs 199447 a 1994747).
Recebidas as contas, foi publicado edital no DJE (ID 2054897), com decurso do prazo legal sem
impugnação.
Diante da informação inserta na certidão ID 2054897, lançada pela Seção de Processamento e
Multas Eleitorais (SEPROM), indicando que o documento ID 1994897 foi digitalizado sem
Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), consoante determina o artigo 3º da Portaria PTRE nº
188/2018, determinei a intimação do interessado para sanar a falha apontada (ID 2102397), mas o
candidato quedou-se inerte.
Após o exame, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias expediu Relatório Preliminar para
Expedição de Diligências, solicitando manifestação sobre as irregularidades nele apontadas (ID
2302347).
Regularmente intimado, o candidato deixou transcorrer o prazo in albis, não apresentando os
documentos e esclarecimentos a fim de sanar as inconsistências detectadas no relatório preliminar.
Em seu parecer conclusivo, ao constatar que, diante da inércia do candidato, não foram sanadas
as inconsistências identificadas, o órgão técnico sugeriu a desaprovação das contas e
recolhimento do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) ao Tesouro Nacional (ID 2551647).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pela desaprovação das
contas com recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 700,00 (setecentos reais)
recebidos do Fundo Partidário, nos termos do que preceitua o § 1º do artigo 82 da Resolução TSE
nº 23.553/2017 (ID 2592497).
É o breve relatório.
VOTO
Inicialmente, verifico que a prestação de contas foi apresentada pelo candidato, in
tempestivamente, em 23.10.2019 (ID 1994897), não sendo observado o que dispõe o artigo 52 da
1
Resolução TSE nº 23.553/2017 .
Relativamente à questão da intempestividade da prestação de contas final, este Tribunal já possui
posicionamento pacificado no sentido de que essa irregularidade não é capaz, por si só, de ensejar
a desaprovação das contas, uma vez que se trata de vício meramente formal.
Da análise das presentes contas, ficou constatado que o candidato registrou, referente à
arrecadação de receitas, o valor de R$ R$ 30.000,00 (trinta mil reais) composto por recursos
financeiros do Fundo Partidário. Já o total de despesas contratadas e devidamente registradas
totalizaram R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais).
Como já relatado, na oportunidade da emissão do parecer técnico conclusivo (ID 2551647), ao
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Como já relatado, na oportunidade da emissão do parecer técnico conclusivo (ID 2551647), ao
constatar que, diante da inércia do candidato, não foram sanadas as irregularidades identificadas,
a SECEP registrou que as contas foram apresentadas sem peças obrigatórias; que não houve a
indicação de abertura de conta bancária destinada ao recebimento de "Outros Recursos"; indícios
de recebimento direto de recursos oriundos de fontes vedadas; omissão de receitas eleitorais
consistentes em doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos;
irregularidades no pagamento de despesas com recursos do Fundo Partidário, apontando, ainda, a
intempestividade na apresentação da prestação de contas final, falhas que passo a examinar:
1. Ausência de peças obrigatórias
A primeira irregularidade identificada pelo órgão técnico refere-se à não apresentação de peças
obrigatórias que devem integrar a prestação de contas, a saber: i) extrato das contas bancárias
destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário; ii) extrato das contas bancárias
destinadas à movimentação de Outros Recursos; iii) comprovante de recolhimento à respectiva
direção partidária das sobras financeiras de campanha relativas aos recursos do Fundo Partidário.
Acerca da não apresentação do extrato bancário da conta destinada ao recebimento de recursos
financeiros oriundos do Fundo Partidário abrangendo todo o período de campanha eleitoral (ID
1994947), a SECEP informou que não houve prejuízo à análise da movimentação financeira em
razão da disponibilização dos extratos eletrônicos, sendo essa falha indicativa de anotação de
ressalva, uma vez que as providências efetivadas pelo órgão técnico no sentido de proceder à
análise da referida movimentação a partir dos extratos eletrônicos não desonera o candidato da
obrigatoriedade de apresentação da documentação solicitada no relatório preliminar.
A Procuradoria Regional Eleitoral igualmente se manifestou pela caracterização de mera falha
formal em relação à não apresentação de extrato bancário da conta destinada à movimentação de
recursos do Fundo Partidário, uma vez que a própria SECEP confirmou os registros financeiros por
meio dos extratos eletrônicos.
A SECEP identificou, ainda, que não há informação na prestação de contas final sobre a abertura d
a conta destinada à movimentação de "Outros Recursos", conta bancária sobre a qual recai a
obrigatoriedade de sua abertura "mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
2
recursos financeiros", conforme preceitua o § 2º do artigo 10 da Resolução TSE nº 23.553/2017 .
Sobre essa irregularidade, o Parquet Eleitoral consignou em seu parecer que "(...) a não abertura
de conta para movimentação de Outros Recursos, acarretando a não apresentação de extratos
bancários, constitui falha grave, que macula a higidez das contas apresentadas, uma vez que
impossibilita a verificação de origem de recursos de fontes vedadas, não identificadas ou de
origem ilícita."
Nesse sentido, conforme entendimento consolidado nos Tribunais pátrios, a não abertura de conta
bancária macula a confiabilidade e transparência das contas, sendo medida que se impõe a sua
desaprovação. A propósito, colho precedentes do TSE e deste Regional, verbis:
TSE
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. CANDIDATO. VEREADOR.
1. O Tribunal de origem desaprovou as contas da agravante, candidata ao cargo de vereador, sob
o fundamento de que a não abertura de conta bancária específica configurou irregularidade
insanável, impediu a fiscalização das contas de campanha e impossibilitou a análise de
recebimento de recursos na campanha ou a existência de repasses para outros candidatos, juízo
cuja revisão é inviável em sede extraordinária, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
2. "Na linha da jurisprudência desta Corte, a ausência de abertura de conta bancária e a não
apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar
a desaprovação das contas". (AgR-REspe 2155-89, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de
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apresentação de extratos bancários são vícios graves e relevantes, que, por si sós, podem ensejar
a desaprovação das contas". (AgR-REspe 2155-89, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de
27.6.2016) [...]
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 38670, Rel. Ministro Admar Gonzaga Neto, DJE 11.05.2018)
(grifou-se)
TRE-PB
ELEIÇÃO 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA. CANDIDATO(A) AO CARGO DE
DEPUTADO(A)

ESTADUAL.

NÃO

ABERTURA

DE

CONTA

BANCÁRIA.

REQUISITO

OBRIGATÓRIO. IRREGULARIDADE GRAVE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO
INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO.
(TRE-PB, Prestação de Contas nº 060154943, Rel. Juiz Arthur Monteiro Lins Fialho, Acórdão nº
1699897 de 27.08.2019) (grifou-se)
Ademais, passando ao exame das sobras de campanha, o órgão técnico registrou que "( ) o
candidato não apresentou comprovante de recolhimento de sobra financeira do Fundo Partidário,
documentação obrigatória da prestação de contas. Essa omissão é indicativa de ressalva na
prestação de contas. Não há indicação de recolhimento do valor uma vez que a instituição
financeira realizou a transferência para conta da agremiação partidária, conforme ofício encartado
no Processo SEI: 0000647-64.2019.6.15.8000 (anexo 4)".
Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, ao se manifestar sobre a não apresentação d
o comprovante de recolhimento da sobra financeira de campanha à conta bancária do órgão
diretivo regional do Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), asseriu que, "(...) diante da
omissão do candidato em realizar a transferência desses valores, a própria instituição financeira
efetuou a operação, nos termos do art. 54 da Res. TSE nº 23.553/2017, conforme processo SEI nº
0000647-64.2019.6.15.8000 (ID 2551847)."
Nesse sentido, muito embora o candidato tenha descumprido o que dispõe o artigo 56, inciso II,
alínea "b", c/c o artigo 67 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a irregularidade em análise não se
mostra capaz de ensejar a desaprovação das contas, sendo merecedora de ressalva, uma vez que
ficou garantido o controle da destinação dos recursos oriundos do Fundo Partidário não utilizados
durante a campanha.
2. Recebimento direto ou indireto de fontes vedadas
Passando à análise da segunda falha, após o cotejo da movimentação financeira, a SECEP
identificou também indícios de recebimento direto de fonte vedada de arrecadação, através da
integração entre os sistemas da Justiça Eleitoral e a base de dados da Receita Federal do Brasil (
RFB). A esse respeito, foi informado pelo candidato o recebimento de valores com a identificação
do número de CNPJ nº 08.544.140/0001-32, que está atribuído à sociedade empresarial
Laboratórios de Análises Clínicas Valdevino Ltda.
O órgão técnico ponderou que, apesar da "ausência de manifestação do candidato, verificou-se
que a doação foi recebida do diretório estadual do MDB. Essa informação consta no extrato
eletrônico (anexo 2) e no comprovante de transferência constante nos autos da prestação de
contas do MDB (anexo 3)."
A douta Procuradoria Regional Eleitoral observou que há "tão somente a existência de falha formal,
consubstanciada em registro incorreto de CNPJ do doador no SPCE, inconsistência que não tem o
condão de macular a higidez das contas apresentadas, haja vista a ausência de prejuízo
significativo à transparência das contas".
Desse modo, conclui-se que a falha detectada é de natureza formal e não tem o condão de
macular a regularidade e confiabilidade das contas, ensejando, todavia, a aposição de nota de
ressalva.
3. Omissão de receitas e gastos eleitorais
A terceira irregularidade refere-se à omissão de receitas relativas a duas doações diretas
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A terceira irregularidade refere-se à omissão de receitas relativas a duas doações diretas
realizadas por outro candidato e partido político, mas que não foram informadas na prestação de
contas.
Relativamente à doação realizada pelo órgão diretivo regional do MDB, há que ser evidenciado
que já fora objeto de análise no tópico anterior, ficando devidamente esclarecido que decorreu de
erro quando da alimentação do campo do CNPJ do doador no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), o que gerou a falha de natureza formal.
Já em relação à doação realizada pelo candidato José Targino Maranhão, com natureza de receita
estimada, não registrada pelo interessado em sua prestação de contas, o montante omitido
alcançou o valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), que representa 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) do total de receitas declaradas. Por tal razão, o
órgão técnico indicou a anotação de ressalvas, considerando "o valor ínfimo envolvido e de baixa
representatividade (...)".
Sobre a falha aqui explicitada, o Parquet Eleitoral asseverou que "(...) não há como sustentar a
desaprovação das contas, à vista da sua exiguidade em termos absolutos e relativos".
Nesse sentido, conclui-se que a irregularidade analisada neste tópico não é capaz de macular a
higidez das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.
4. Irregularidades em despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
Ao final, a SECEP identificou que o candidato não comprovou despesa paga com recursos do
Fundo Partidário, realizada em 12.09.2018, com o fornecedor Deck Gráfica e Editora Eireli - EPP,
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
Em seu parecer técnico conclusivo, destacou o órgão técnico que, "Considerando a ausência de
manifestação do candidato e que não foi trazido aos autos comprovante do pagamento da
despesa, na forma do art. 40 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a inconsistência não foi afastada.
Ressalta-se que consta cópia de cheque emitido, supostamente para pagamento da despesa
supra, porém, a legislação exige que o cheque emitido seja nominal ao fornecedor".
Em face dessa irregularidade, o Procurador Regional Eleitoral destacou em seu balizado parecer
que "observa-se que o cheque emitido para quitar a despesa não atende aos requisitos do art. 40
da Res. TSE nº 23.553/2017, uma vez que não indica o seu beneficiário. Ainda, consultando os
extratos eletrônicos, não é possível visualizar se a pessoa jurídica apontada na prestação de
contas sacou os referidos valores".
Registrou, ainda, o Parquet que "a ausência de comprovação de gastos quitados com recursos de
fundos públicos constitui irregularidade grave, com aptidão, em tese, para ensejar a desaprovação
das contas, por caracterizar uso irregular de recursos estatais e comprometer o controle das
contas", ponderando, todavia, que "a irregularidade alcança apenas R$ 700,00 (setecentos reais),
equivalente a 2,34% (dois vírgula trinta e quatro por cento) do total de despesas, montante incapaz
de comprometer a higidez das contas apresentadas, considerando a sua exiguidade em termos
absolutos e relativos".
Nesse diapasão, firme nas razões acima declinadas, diante do quadro de falhas detectadas pela
SECEP, notadamente a não abertura da conta bancária para movimentação de "Outros Recursos",
bem como em razão da inércia do candidato em relação aos vícios detalhados nos presentes
autos, mesmo após regular intimação, verifica-se a existência de irregularidade que compromete,
de modo insanável, a transparência e higidez da prestação de contas, ensejando a sua
desaprovação, na forma do inciso III do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ademais, a SECEP informou, em seu parecer, que o candidato interessado recebeu recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário, sem, contudo, comprovar o pagamento da despesa no
montante de R$ 700,00 (setecentos reais) ao fornecedor Deck Gráfica e Editora Eireli - EPP com a
documentação hábil para tanto, na forma do artigo 40 da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que
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documentação hábil para tanto, na forma do artigo 40 da Resolução TSE nº 23.553/2017, o que
acarreta a obrigação de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, dentro do prazo
de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de remessa de cópia digital dos
presentes autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança, conforme dispõe o artigo 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados, nos termos do artigo 77, inciso III, da
3
Resolução TSE nº 23.553/2017 , VOTO, em harmonia com o parecer ministerial, pela
DESAPROVAÇÃO das contas de campanha de EVISNALDO CRUZ DE ANDRADE referentes às
Eleições de 2018, com a determinação de devolução do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) ao
Tesouro Nacional, de acordo com o que dispõe o artigo 82, § 1º, do citado normativo.
É como voto.
Publique-se. Intimem-se.
Providências a cargo da Secretaria Judiciária e da Informação.
Cumpra-se.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em 29 de junho de 2020.
JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
RELATORA
1 Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
2 Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
()
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º.
3 Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único
do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
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: WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS (23561/PB)

FISCAL DA LEI

: Procurador Regional Eleitoral PB

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
PETIÇÃO (1338) - 0600190-24.2019.6.15.0000 - Ibiara/PB
RELATORA: JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
REQUERENTE: FRANCISCO NILDO DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: WASHINGTON VITORINO DA SILVA SANTOS - PB23561

PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PRESTAÇÃO DE
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES DE 2014. CUMPRIMENTO DAS
EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406/2014. DEFERIMENTO.
1. Realizada a análise técnica na forma do art. 54, § 2°, da Resolução TSE nº 23.406/2014 e
constatada a inexistência de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário,
recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, a regularização das
contas não prestadas é medida que se impõe.
2. Deferimento do pedido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba em proferir a seguinte
DECISÃO: DEFERIDO O PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS, NOS TERMOS DO
VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE. EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
João Pessoa-PB, 22 de junho de 2020.
JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
RELATORA
RELATÓRIO
Cuida-se de requerimento de regularização de contas não prestadas do candidato ao cargo de
Deputado Estadual Francisco Nildo de Sousa referentes ao pleito de 2014 (ID 2216147).
Em 12.03.2015, por meio do Acórdão TRE-PB n° 61/2015, proferido nos autos da Prestação de
Contas n° 1353-64, publicado no DJE em 16.03.2015, este Tribunal julgou não prestadas as
contas do candidato, com impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das
contas, nos termos do art. 58, I, da Resolução TSE n° 23.406/2014 (ID 2221147).
Redistribuído os autos por determinação judicial em razão de prevenção, determinei o
encaminhamento do feito à SECEP, para análise técnica (ID 2244997).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu o competente Parecer Técnico Conclusivo,
registrando que o feito "foi instruído com os demonstrativos elaborados por meio do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em conformidade com disposto nos arts. 41 e 42 da Res.
TSE n. 23.406/2013, além de procuração judicial e comprovante de inscrição no CNPJ",
acrescentando "que não foram identificados indícios de recebimento de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, bem como irregularidade na aplicação do Fundo Partidário"
, opinando, ao final, pelo deferimento do pedido (ID 2742747).
Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opinou pelo
deferimento do pedido de regularização (ID 2797547).
Conclusos, pedi dia para julgamento.
É o sucinto relatório.
VOTO
Após serem julgadas não prestadas as contas de Francisco Nildo de Sousa referentes às Eleições
de 2014, o candidato requereu a regularização de sua situação de inadimplência, apresentando a
documentação relativa às contas daquele período.
1
A Resolução TSE nº 23.406/2014, em seu art. 54, §§ 1° e 2° , dispõe sobre o pedido de
regularização de contas não prestadas, estabelecendo o procedimento e as exigências para o
deferimento da postulação.
No caso em disceptação, como adiantei, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias registrou que
"o processo foi instruído com os demonstrativos elaborados por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais - SPCE, em conformidade com disposto nos arts. 41 e 42 da Res. TSE n. 23.406
/2013, além de procuração judicial e comprovante de inscrição no CNPJ", acrescentando "que não
foram identificados indícios de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada, bem como irregularidade na aplicação do Fundo Partidário", manifestando-se pelo
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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identificada, bem como irregularidade na aplicação do Fundo Partidário", manifestando-se pelo
deferimento do pedido de regularização (ID 2742747), entendimento corroborado pela douta
Procuradoria Regional Eleitoral (ID 2797547).
Assim, cumpridos os requisitos exigidos pelo art. 54, § 2°, da Resolução TSE nº 23.406/2014, a
regularização das presentes contas é medida que se impõe.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte de relatoria do Des. José Ricardo Porto, verbis:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES
2014. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS COM TRÂNSITO EM JULGADO.
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS APÓS O FINAL DA LEGISLATURA PARA FINS DE
REGULARIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL À LUZ DO
ART. 54, § 1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406/2014. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. A apresentação das contas de candidato após a decisão que julgou as contas como não
prestadas não será objeto de novo julgamento, à luz do que expressamente prevê o art. 54, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.406/2014, servindo apenas para divulgação e regularização no cadastro
eleitoral, ao término da legislatura, se apresentada toda a documentação necessária. (grifou-se)
(TRE-PB, PC n° 85905, Rel. Des. José Ricardo Porto, DJE 29.11.2018)
ANTE O EXPOSTO, pelas razões acima expendidas, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO pelo deferimento do pedido de regularização da situação de inadimplência do postulante ao
cargo de Deputado Estadual Francisco Nildo de Sousa relativa às contas das Eleições de 2014,
afastando o impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral determinado no Acórdão
TRE-PB nº 61/2015, nos termos do art. 54, §§ 1° e 2°, da Resolução TSE nº 23.406/2014.
É como voto.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo.
Sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em 22 de junho de 2020.
JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ
RELATORA
1 Art. 54. omissis
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de
novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de
regularização no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso I do art. 58.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão submetidas a exame técnico
tão somente para verificação de 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, com posterior encaminhamento ao Ministério Público.

PRESTAÇÃO DE CONTAS(11531) Nº 0601351-06.2018.6.15.0000
PROCESSO

: 0601351-06.2018.6.15.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS (João Pessoa - PB)

RELATOR

: GABJ06 - Gabinete Juiz Federal

REQUERENTE : ELEICAO 2018 PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO

: LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA (12220/PB)

ADVOGADO

: KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA (12221/PB)

REQUERENTE : PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA
ADVOGADO

: LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA (12220/PB)

ADVOGADO

: KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA (12221/PB)
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FISCAL DA LEI : Procurador Regional Eleitoral PB

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601351-06.2018.6.15.0000 - João Pessoa - PARAÍBA
RELATOR: ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU
REQUERENTE: ELEICAO 2018 PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL,
PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA
Advogados do(a) REQUERENTE: KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA - PB12221, LUIZ
VICTOR DE ANDRADE UCHOA - PB12220
Advogados do(a) REQUERENTE: KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA - PB12221, LUIZ
VICTOR DE ANDRADE UCHOA - PB12220
EMENTA
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO NÃO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECEBIMENTO DIRETO.
MONTANTE INEXPRESSIVO EM TERMOS RELATIVOS E ABSOLUTOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR ÍNFIMO. RESSALVA. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO.
1.O recebimento direto de valor de pequena monta, em termos relativos e absolutos, enseja
apenas o registro de ressalva e a devolução do valor ao Tesouro Nacional.
2. As omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral de valor ínfimo conduz à anotação de ressalva.
3. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para os candidatos, o que deverá ocorrer
no prazo de 10 (dez) dias a contar da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, independentemente da existência ou não de arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, quando não for o caso de circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de
atendimento bancário ou ainda de renúncia ao registro pelo candidato, antes do fim do prazo de 10
(dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, e desde que não haja indícios de
arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais. Inteligência do art. 10 e §§ 1º, 2º e 4º da
Res. TSE n.º 23.553/2017.
4. Constatando-se, no caso em concreto, que o candidato ao cargo de Deputado Estadual não
desistiu dentro do prazo de 10 (dez) dias que se seguiram à concessão do CNPJ e nem abriu
conta bancária específica, forçoso é reconhecer a existência de irregularidade grave de natureza
insanável, a ensejar a desaprovação das contas.
5. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo pela desaprovação, quando
constatadas falhas que comprometam sua regularidade (art. 77, III, da RTSE nº 23.553/17);
6. Contas desaprovadas, em harmonia com o Parecer Ministerial.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte
DECISÃO: CONTAS DESAPROVADAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, À
UNANIMIDADE. EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
João Pessoa, 18/06/2020
Juiz Federal ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU
RELATOR
RELATÓRIO
Tratam os autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS de PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA, candidato
ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições de 2018.
A Coordenadoria de Registros e Informações Processuais - CRIP, por meio da Seção de Contas
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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A Coordenadoria de Registros e Informações Processuais - CRIP, por meio da Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias - SECEP, ao analisar o presente feito, constatou as irregularidades
descritas em seu Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (ID:1568947), tendo, em
razão disso, solicitado a manifestação do prestador de contas sobre as ocorrências ali
relacionadas.
O Relator, à época, atendendo à solicitação da SECEP, determinou (ID:1578797) a intimação do
interessado para, no prazo de 3 (três) dias, se manifestar sobre as inconsistências apontadas pelo
órgão técnico em seu Relatório Preliminar para Expedição de Diligências.
Após o Relator ter remetido os autos à SECEP, o candidato juntou, a destempo, prestação de
contas final retificadora (ID's:2379947, 2379997, 2380047, 2380097 e 2380147).
A SECEP, por sua vez, emitiu Parecer Técnico Conclusivo - PTC (ID:2658747), e, considerando o
resultado dos exames técnicos empreendidos, por meio da análise simplificada, opinou pela
desaprovação das contas em análise.
Instado a se manifestar, o Procurador Regional Eleitoral entendeu pela desaprovação das contas
(ID:2722197)
É o relatório, seguindo-se o voto.
No item 1 do PTC, o órgão técnico identificou recebimento direto de recursos de origem não
identificada, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais):
RECEBIMENTO DIRETO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
DATA

CPF/CNPJ

DOADOR

VALOR
R$¹

INCONSISTÊNCIA
%²

Recursos de
04/10/2018

origens não

Não recolhimento
18,00

0,60

identificadas

do valor ao
Tesouro Nacional

¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor total
A unidade técnica acrescentou: "em que pese o candidato ter reconhecido o recebimento de
recursos de origem não identificada, o mesmo informou, em nota explicativa, que fez erroneamente
o recolhimento como sobra financeira de campanha à conta bancária do partido. Diligencia-se o
candidato para que efetue o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional mediante Guia
de Recolhimento da União."
Os depósitos, ainda que realizados diretamente pelo candidato, não permitem identificar a
verdadeira origem dos recursos recebidos no curso da campanha, trazendo dúvidas acerca da
regularidade da movimentação financeira. No entanto, na tabela acima verifica-se que o valor tido
por irregular, tanto em termos relativos quanto absolutos, detém diminuta expressividade e que,
portanto, não macula a higidez das contas a ponto de desaprová-las, se comparado com o total de
1
receitas de campanha (R$ 3.018,00 ).
2
Ademais, em atendimento ao que dispõe o art. 34 da RTSE nº 23.553/2017 , deverá o candidato
efetuar a devolução do valor (R$ 18,00 - dezoito reais) ao Tesouro Nacional, por se tratar de
recurso de origem não identificada.
Já quando ao item 2 do PTC, o setor técnico identificou "omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais":
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº DA
DATA

CPF/CNPJ

FORNECEDOR

NOTA

VALOR

FISCAL OU (R$)¹

%²

FONTE DE
INFORMAÇÃO

RECIBO
30/10/2018

9.026.129
/0001-43

NB 41
COMUNICAÇÃO E

790

2,00

0,08 NFE

MARKETING LTDA

¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total
O órgão técnico destacou que, tendo em vista a ausência de manifestação do candidato e o valor
ínfimo envolvido, a omissão apurada é indicativa de ressalvas das contas.
Sobre esse ponto, o PRE sustentou que "a existência de divergências na prestação de contas,
acompanhada de omissões de receitas, constitui falha grave, por comprometer a regularidade das
informações apresentadas pelo prestador, com aptidão, em tese, para gerar a desaprovação das
contas."
Apesar disso, tem-se que o total não comunicado, assim como no item anterior, é exíguo em
termos absolutos e relativos em relação ao total de recursos recebidos, o que leva apenas ao
registro de nota de ressalva.
Por fim, quanto à movimentação financeira (item 3 do PTC), a unidade técnica detectou
divergências entre as informações da conta bancária informada e aquelas constantes dos extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral:
CONTA BANCÁRIA DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DIVERGÊNCIA

CNPJ

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

Todos

31.222.004/0001-48

001

0011

162272

Concluiu que a falha é geradora de potencial desaprovação das contas, uma vez que a ausência
do extrato bancário correspondente à conta bancária específica de campanha (outros recursos)
impede aferir a real movimentação financeira declarada.
O parquet eleitoral verificou que "a conta bancária mencionada sequer pertence ao prestador,
sendo, na verdade, de titularidade do Partido Republicano Brasileiro (PRB), tendo sido mencionada
na Prestação de Contas por ter sido a conta bancária por meio da qual foi realizada a transferência
dos valores referentes ao fundo partidário e para a qual foram recolhidos os valores concernentes
à sobra de campanha".
Nessa toada, não há falar em irregularidade, visto que, como dito pelo PRE, a referida conta não é
de titularidade do candidato e, por isso, não caberia a apresentação dos seus respectivos extratos
bancários.
A SECEP sustentou, ainda, não haver informações referentes às contas bancárias de outros
recursos (conta específica) e na base de dados do extrato eletrônico, o que acarreta grave prejuízo
às contas, em razão da impossibilidade de comprovação da movimentação financeira alegada ou
sua ausência.
De fato, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, tal irregularidade não permite
verificar eventual origem de recursos de fontes vedadas, não identificadas ou de origem ilícita.
Dessa forma, a prestação de contas em análise é passível de desaprovação.
Vale ressaltar que a obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica persiste até mesmo
diante da inexistência de arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros e obriga os
candidatos a apresentar os extratos bancários em sua integralidade, conforme preceitua os §§ 2º e
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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candidatos a apresentar os extratos bancários em sua integralidade, conforme preceitua os §§ 2º e
5º do art. 10 da RTSE nº 23.553/17.
A Resolução TSE nº 23.553/17, estabelece que os candidatos a vice e suplente não são obrigados
a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão
compor a prestação de contas dos titulares, bem ainda a obrigatoriedade de abertura de conta
bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às candidaturas em circunscrição onde não haja
agência bancária ou posto de atendimento bancário e também não se aplica às candidaturas cujo
candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do
CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais (art. 10, §§ 3º e 5º), tais hipóteses não se aplicam ao caso dos autos.
José Jairo Gomes

3

diz que a abertura de conta específica é imprescindível à aferição da

regularidade da prestação de contas, pois é nela que se registra, em sua integralidade, o
movimento financeiro de campanha.
Desta forma, concluiu que trata-se de irregularidade grave e insanável que conduz à desaprovação
das contas, uma vez que a falha correspondente a ausência de abertura de conta bancária
específica e do respectivo extrato bancário impossibilita a aferição da integralidade movimentação
financeira declarada.
Nessa linha de entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgamento, entendeu que a
ausência de abertura de conta de campanha e de apresentação de extratos bancários constitui
irregularidade grave na medida em que impossibilita a aferição da integralidade da movimentação
financeira da campanha, desautorizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a finalidade de aprovação das contas com ressalvas (Recurso Especial Eleitoral
nº 060105980, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 89, Data 08/05/2020)
Em sintonia com o mais atualizado entendimento do TSE, este TRE-PB vem decidindo:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA

DE

CONTA

BANCÁRIA.

IRREGULARIDADE

QUE

COMPROMETE

A

REGULARIDADE E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A ausência de abertura de conta bancária impede a fiscalização da Justiça Eleitoral,
comprometendo a regularidade e confiabilidade das contas, ensejando, portanto, a sua
desaprovação.
2. Contas desaprovadas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060118911, ACÓRDÃO n 1951047 de14
/10/2019, Relatora MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ,Publicação: DJE)
Prestação de Contas. Eleições 2018. Deputado Estadual. Atraso na entrega da prestação de
contas final. Irregularidade que não compromete a regularidade das contas. Não abertura de contacorrente de campanha. Irregularidade grave que compromete a transparência e confiabilidade das
contas. Contas desaprovadas.
Na linha dos precedentes deste Tribunal, o atraso na entrega da prestação de contas final constitui
irregularidade que não compromete a transparência e confiabilidade das contas.
A abertura de conta específica de campanha é obrigatória, ainda que não haja movimentação
financeira e sua ausência conduz a desaprovação das contas.
Contas desaprovadas. ( Prestação de Contas nº 060162130, Acórdão nº 2345397 de 10/02/2020,
Relator Juiz Antônio Carneiro, Publicação: DJE)
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO NÃO ELEITO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS. IRREGULARIDADE MERAMENTE
FORMAL. RESSALVA. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ART. 10 E §§ 1º, 2º e 4º DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.553/2017. FALHA GRAVE INSANÁVEL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A entrega intempestiva das contas de campanha é entendida como mera irregularidade de
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1. A entrega intempestiva das contas de campanha é entendida como mera irregularidade de
natureza formal, que enseja apenas nota de ressalva.
2. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para os candidatos, o que deverá ocorrer
no prazo de 10 (dez) dias a contar da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, independentemente da existência ou não de arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, quando não for o caso de circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de
atendimento bancário ou ainda de renúncia ao registro pelo candidato, antes do fim do prazo de 10
(dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, e desde que não haja indícios de
arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais. Inteligência do art. 10 e §§ 1º, 2º e 4º da
Res. TSE n.º 23.553/2017.
3. Constatando-se, no caso em concreto, que o candidato ao cargo de Deputado Federal não
desistiu dentro do prazo de 10 (dez) dias que se seguiram à concessão do CNPJ e nem abriu
conta bancária específica, forçoso é reconhecer a existência de irregularidade grave de natureza
insanável, a ensejar a desaprovação das contas.
4. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo pela desaprovação, quando
constatadas falhas que comprometam sua regularidade (art. 77, III, da RTSE nº 23.553/17);
5. Contas desaprovadas, em harmonia com o Parecer Ministerial. (PRESTAÇÃO DE CONTAS
(11531) - 0601540-81.2018.6.15.0000, acórdão nº 2437147 de 04 de março de 2020, relator juiz
federal Rogério Roberto Gonçalves de Abreu, publicação: DJE)
Constatada, pois, a presença de irregularidade que compromete, de modo insanável, a
regularidade das contas, o julgamento pela sua desaprovação, nos termos do art. 77, inc. III, da
4
RTSE n.º 23.553/2017 , é medida que se impõe.
Ante o exposto, em harmonia com o Parecer Ministerial, voto pela DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS, com fulcro no art. 77, inc. III, da RTSE n.º 23.553/2017, com a devolução do montante
de R$ 18,00 (dezoito reais), nos termos do art. 34, da retromencionada resolução.
A certidão de julgamento integra o presente Acórdão.
Ocorrendo o trânsito em julgado, arquive-se.
Juiz Federal ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU
RELATOR
1ID:2379947

-

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=018ee8aa-ac72-4856-a134-

cb8ad17df6f5&inline=true
2Art. 34. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
3Direito eleitoral / José Jairo Gomes - 16 ed. - São Paulo: Atlas, 2020.
4Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único
do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
()
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

PROCESSO ADMINISTRATIVO(1298) Nº 0600133-69.2020.6.15.0000
PROCESSO

: 0600133-69.2020.6.15.0000 PROCESSO ADMINISTRATIVO (Alcantil - PB)

RELATOR

: GABJ06 - Gabinete Juiz Federal

FISCAL DA LEI : Procurador Regional Eleitoral PB
REQUERENTE : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
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: MARCELA ARAGAO DE CARVALHO COSTA (13549/PB)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600133-69.2020.6.15.0000 - Alcantil PARAÍBA
RELATOR: ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELA ARAGAO DE CARVALHO COSTA - PB13549
DESPACHO
Trata-se de pedido de processamento de lista de filiação, decorrente de inconsistência do sistema
de filiação partidária, formulado pelo Diretório Regional do Partido Social Democrático - PSD.
O requerente sustenta, em síntese, que nos dias 07/02 e 18/03 do corrente ano, foram
regularmente filiados ao Partido Social Democrático, por meio do Diretório Municipal do PSD de
Alcantil/PB, consoante demonstram as Fichas de Filiação os seguintes eleitores: CÍCERO JOSÉ
FERNANDES DO CARMO (filiação: 07/02/2020), JOSÉ ACÁCIO BARBOSA, IVO DONATO NETO,
MARIA APARECIDA DE LIMA, SAULO ADEMAR DE FARIAS, JOSÉ DO EGITO NEGREIROS
PEREIRA, filiados no dia 18 de março de 2020.
Alega que CÍCERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO e JOSÉ ACÁCIO BARBOSA, tão logo
filiados ao órgão municipal do PSD, foram eleitos, respectivamente, para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente do Órgão Provisório Municipal do PSD de Alcantil/PB, cujo início da vigência
ocorreu em 21/03/2020, data anterior ao período de processamento das listas internas dos
partidos, como atesta a certidão do SGIP em anexo (Doc.07).
Aduz, ainda, que embora devidamente incluídos na lista interna do PSD Municipal de Alcantil/PB,
quando da submissão realizada para o processamento das filiações municipais, os 06 (seis)
filiados, por alguma inconsistência do Sistema Filia, não tiveram suas filiações processadas,
constando no Sistema Filia informações de filiações anteriores e de ausência de filiação,
consoante demonstram as certidões em anexo (Docs.08/13).
Por fim, requer que seja realizado o processamento da lista de filiados do Órgão Provisório
Municipal do PSD de Alcantil/PB, com a devida inclusão dos filiados ora descritos no presente
pleito, uma vez que todos os trâmites para o regular processamento das filiações foram realizados
pelo Órgão Provisório Municipal.
Pois bem.
A Resolução TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a filiação partidária, institui o Sistema de
Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos políticos à Justiça
Eleitoral e dá outras providências; em seu art. 17, estabelece que a adequada e tempestiva
submissão das relações de filiados pelo sistema eletrônico será de inteira responsabilidade do
órgão partidário.
O § 3º do mencionado artigo prevê que: verificada indisponibilidade do sistema que impossibilite o
cumprimento do prazo pelo partido, poderá o juiz eleitoral, ao exame de petição autuada na Classe
Filiação Partidária (FP), autorizar o recebimento da lista nos termos do art. 11, § 2º, desta
resolução.
Por fim, o art. 11, § 2º, da citada Resolução, diz que 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.

Assim, vê-se que o pedido de processamento de filiados do partido requerente no município de
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Assim, vê-se que o pedido de processamento de filiados do partido requerente no município de
Alcantil - PB, decorrente de problema de inconsistência do sistema, deverá ser apreciado pelo juiz
zonal eleitoral zonal, nos termos do art. 17, §3º, da RTSE nº 23.596/2019.
Ante o exposto, determino a remessa do presente feito ao juízo eleitoral competente.
Cumpra-se.
João Pessoa (data do registro).
Juiz Federal ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU
RELATOR

9ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS - INTIMAÇÕES
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600010-44.2020.6.15.0009
PROCESSO

: 0600010-44.2020.6.15.0009 PETIÇÃO CÍVEL (ALAGOA GRANDE - PB)

RELATOR

: 009ª ZONA ELEITORAL DE ALAGOA GRANDE PB

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA

REQUERENTE

: RAFAEL DE LIMA RODRIGUES

ADVOGADO

: ROBERTO VENANCIO DA SILVA (6642/PB)

REQUERIDO

: #-JOSÉ JACKSON GUIMARÃES

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
JUÍZO DA 09ª ZONA ELEITORAL
ALAGOA GRANDE - PB
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600010-44.2020.6.15.0009 / 009ª ZONA ELEITORAL DE ALAGOA
GRANDE PB
REQUERENTE: RAFAEL DE LIMA RODRIGUES
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO VENANCIO DA SILVA - PB6642
NOTA DE FORO
Por Ordem da Exma. Senhora Juíza Substituta desta 9ª Zona Eleitoral, Dra. Alessandra Varandas
Paiva Madruga de Oliveira, INTIMO o requerente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 3
(três) dias, se manifestar a respeito da documentação enviada, por e-mail, pelo Cartório da Vara
Única da Comarca de Alagoa Grande/PB e juntada aos autos sob o ID nº 2011366.
Alagoa Grande - PB,29 de junho de 2020.
RAYSA NATIENE DE ARAÚJO RODRIGUES CAMPOS
Analista Judiciária - Matrícula nº 0579
Chefe de Cartório da 9ª Zona

11ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS - INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600006-98.2020.6.15.0011
PROCESSO

: 0600006-98.2020.6.15.0011 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (CUITEGI
- PB)

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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: 011ª ZONA ELEITORAL DE AREIA PB
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA

REQUERENTE : JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO

: DANILO TOSCANO MOUZINHO TROCOLI (20583/PB)

JUSTIÇA ELEITORAL
011ª ZONA ELEITORAL DE AREIA PB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600006-98.2020.6.15.0011 / 011ª ZONA
ELEITORAL DE AREIA PB
REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO TOSCANO MOUZINHO TROCOLI - PB20583
SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. ELEIÇÕES DE 2012. MUNICÍPIO DE
CUITEGI/PB. SITUAÇÃO NO SISTEMA ELO CONSTANDO IRREGULARIDADE NA SITUAÇÃO
DO REQUERENTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIORMENTE APRESENTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS. PROBLEMA RESOLVIDO. SITUAÇÃO REGULARIZADA.
PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485,
INCISO VI, DO NCPC.
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas movida por José Pereira da Silva, candidato a vereador, referente
às eleições de 2012, no município de Cuitegi/PB.
É o relatório. Decido.
A presente ação é de fácil deslinde, pois conforme certidão do cartório eleitoral, o interessado
prestou suas contas desde 14/11/2012 e, as mesmas foram aprovadas, com ressalvas, no
processo de prestação de contas nº 307-70.2012.6.15.0045.
Na mencionada certidão, há informação de que, mesmo assim, ainda existia irregularidade na
prestação de contas do requerente no sistema ELO e que a 45ª Zona Eleitoral de Pilões/PB, já
extinta, por um lapso, não inseriu, quando deveria, o ASE específico para o promovente,
regularizando a sua situação.
Constou ainda, na mencionada certidão, que a situação do promovente já foi devidamente
regularizada no sistema ELO, em obediência ao despacho inserido nos autos daquela antiga
prestação de contas.
Enxergo assim, que as informações contidas na citada certidão, torna meramente hipotética uma
decisão de mérito a respeito desta ação. Na verdade, o que aconteceu, nesse caso, foi o
desaparecimento do interesse, pois a parte não pode mais extrair utilidade alguma da medida
processual pendente de julgamento, neste processo.
Esse caso é típico de perda de objeto do processo, onde não há interesse (artigo 17 do CPC) e o
julgamento de mérito se tornou inútil para a parte promovente.
Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, em harmonia com o parecer ministerial, Julgo extinto
o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC, aplicado aqui
subsidiariamente.
Intimações necessárias. Após o trânsito em julgado, arquive-se
Areia, 08 de junho de 2020
Alessandra Varandas Paiva Madruga de Oliveira Lima
Juíza Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600006-98.2020.6.15.0011
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600006-98.2020.6.15.0011
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600006-98.2020.6.15.0011 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (CUITEGI
- PB)
: 011ª ZONA ELEITORAL DE AREIA PB
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA

REQUERENTE : JOSE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO

: DANILO TOSCANO MOUZINHO TROCOLI (20583/PB)

JUSTIÇA ELEITORAL
011ª ZONA ELEITORAL DE AREIA PB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600006-98.2020.6.15.0011 / 011ª ZONA
ELEITORAL DE AREIA PB
REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO TOSCANO MOUZINHO TROCOLI - PB20583
SENTENÇA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. ELEIÇÕES DE 2012. MUNICÍPIO DE
CUITEGI/PB. SITUAÇÃO NO SISTEMA ELO CONSTANDO IRREGULARIDADE NA SITUAÇÃO
DO REQUERENTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIORMENTE APRESENTADAS E
APROVADAS COM RESSALVAS. PROBLEMA RESOLVIDO. SITUAÇÃO REGULARIZADA.
PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485,
INCISO VI, DO NCPC.
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas movida por José Pereira da Silva, candidato a vereador, referente
às eleições de 2012, no município de Cuitegi/PB.
É o relatório. Decido.
A presente ação é de fácil deslinde, pois conforme certidão do cartório eleitoral, o interessado
prestou suas contas desde 14/11/2012 e, as mesmas foram aprovadas, com ressalvas, no
processo de prestação de contas nº 307-70.2012.6.15.0045.
Na mencionada certidão, há informação de que, mesmo assim, ainda existia irregularidade na
prestação de contas do requerente no sistema ELO e que a 45ª Zona Eleitoral de Pilões/PB, já
extinta, por um lapso, não inseriu, quando deveria, o ASE específico para o promovente,
regularizando a sua situação.
Constou ainda, na mencionada certidão, que a situação do promovente já foi devidamente
regularizada no sistema ELO, em obediência ao despacho inserido nos autos daquela antiga
prestação de contas.
Enxergo assim, que as informações contidas na citada certidão, torna meramente hipotética uma
decisão de mérito a respeito desta ação. Na verdade, o que aconteceu, nesse caso, foi o
desaparecimento do interesse, pois a parte não pode mais extrair utilidade alguma da medida
processual pendente de julgamento, neste processo.
Esse caso é típico de perda de objeto do processo, onde não há interesse (artigo 17 do CPC) e o
julgamento de mérito se tornou inútil para a parte promovente.
Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, em harmonia com o parecer ministerial, Julgo extinto
o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC, aplicado aqui
subsidiariamente.
Intimações necessárias. Após o trânsito em julgado, arquive-se
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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Intimações necessárias. Após o trânsito em julgado, arquive-se
Areia, 08 de junho de 2020
Alessandra Varandas Paiva Madruga de Oliveira Lima
Juíza Eleitoral

49ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS - INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600009-36.2020.6.15.0049
PROCESSO
RELATOR
FISCAL DA
LEI

: 0600009-36.2020.6.15.0049 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(AROEIRAS - PB)
: 049ª ZONA ELEITORAL DE AROEIRAS PB
: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA

REQUERENTE : ERALDO FERREIRA BARBOZA
ADVOGADO

: MARCELA ARAGAO DE CARVALHO COSTA (13549/PB)

JUSTIÇA ELEITORAL
049ª ZONA ELEITORAL DE AROEIRAS PB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600009-36.2020.6.15.0049 / 049ª ZONA
ELEITORAL DE AROEIRAS PB
REQUERENTE: ERALDO FERREIRA BARBOZA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELA ARAGAO DE CARVALHO COSTA - PB13549
DESPACHO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas apresentada, fora do prazo legal, por ERALDO FERREIRA
BARBOZA, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2012, em Aroeiras-PB.
Consta Sentença deste Juízo, no Processo de Prestação de Contas nº 222-72.2012.6.15.0049, no
qual julga como NÃO PRESTADAS as referidas contas do candidato, em decisão assim redigida:
Vistos etc. (...) Destarte, as contas apresentadas devem ser consideradas NÃO APRESENTADAS,
uma vez que amoldam-se às exigências legais do art. 51, IV, a, b, § 1º I da Res. TSE n.º 23.376
/2012.Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial e com fulcro na Lei 9.504, de
30 de setembro de 1997, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.376, de 1º de março de
2012, CONSIDERO não prestadas as contas pelo(a) candidato(a) ERALDO FERREIRA
BARBOZA, JULGANDO-AS IRREGULARES, a fim de que possa surtir o seus devidos e legais
efeitos. P.R.I. Transitada em julgado, proceda-se anotação no Cadastro Nacional de Eleitores
conforme art. 53, I da Res. TSE 23.376/2012, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (art. 53, I da Res. TSE n.º 23.376/2012), e, após, arquivem-se os autos,
com as anotações de estilo.
Com feito, nada mais resta a fazer neste momento, senão o recebimento da presente prestação de
contas no Sistema SPCE 2012, para fins de regularização da sua situação eleitoral, conquanto à
luz da legislação aplicada à espécie, somente ao término da legislatura é que poderá ter sua
situação eleitoral regularizada.

Ademais, o julgamento das contas como não prestadas transitou em julgado em 17/09/2013, o que
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Ademais, o julgamento das contas como não prestadas transitou em julgado em 17/09/2013, o que
impossibilita o exame das novas contas apresentadas em 25/06/2020, porquanto o trânsito em
julgado daquela decisão torna preclusa a discussão da matéria já decidida, tendo em vista a
necessidade de estabilização das relações jurídicas.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente do c. TSE:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. PTN. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004. OMISSÃO. DECISÃO.
TSE. CONTAS NÃO PRESTADAS. DECURSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA. PRESTAÇÃO
DE CONTAS RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PEDIDO INDEFERIDO.
O TSE já firmou entendimento de que uma vez julgadas as contas em caráter definitivo pela
Justiça Eleitoral, com oportunidade prévia para saneamento das irregularidades, é incabível
prestação de contas retificadora, por tratar-se de hipótese não contemplada na legislação de
regência.
As decisões prolatadas em processo de prestação de contas estão sujeitas à preclusão em razão
da necessidade de estabilização das relações jurídicas.
Pedido indeferido."
(Pet nº 1.614/DF, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 24.3.2009) (destaquei).
Ante o exposto, recebo a prestação de contas apresentada pelo candidato, tão somente para
determinar a regularização em seu cadastro eleitoral, após o recebimento no sistema SPCE WEB,
com a respectiva anotação do ASE referente à reapresentação de contas.
Intimações necessárias.
Após as medidas cabíveis devidamente certificadas, arquive-se com a devida baixa na distribuição.
Cumpra-se.
Aroeiras, 29 de junho de 2020
JEREMIAS DE CÁSSIO CARNEIRO DE MELO
JUIZ ELEITORAL

51ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS - EDITAIS
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600009-30.2020.6.15.0051
PROCESSO
RELATOR

: 0600009-30.2020.6.15.0051 PETIÇÃO CÍVEL (SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS PB)
: 051ª ZONA ELEITORAL DE MALTA PB

RESPONSÁVEL : MAYSA WANDERLEY
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL : RINALDO WANDERLEY
RESPONSÁVEL
ADVOGADO

: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - SAO JOSE DE ESPINHARAS - PB MUNICIPAL
: RINALDO WANDERLEY (8508/PB)

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
CARTÓRIO DA 51ª ZONA ELEITORAL
MALTA/PB
[Eleições - 1° Turno]
Classe PETIÇÃO CÍVEL (241)
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). 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-pb.jus.br/
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Classe PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600009-30.2020.6.15.0051
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RINALDO WANDERLEY - PB8508
RESPONSÁVEL: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - SAO JOSE DE ESPINHARAS - PB MUNICIPAL, RINALDO WANDERLEY, MAYSA WANDERLEY
EDITAL 13/2020
De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral desta 51 Zona, FAÇO SABER aos interessados
que o partido acima nominado e seus responsáveis apresentaram a este Juízo Eleitoral Petição ,
que trata da Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas, relativa às
Eleições

2018,

a

qual

está

disponível

para

consulta

no

endereço

eletrônico

http://divulgacandcontas.tse.jus.br, ficando cientes de que qualquer partido político, candidato,
coligação, Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo
de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, em petição fundamentada dirigida a este
Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Dado e passado nesta cidade de Malta/PB, 26 de junho de 2020. Eu, PAULO RENATO DE
MEDEIROS NÓBREGA, Servidor, digitei, revisei, conferi e subscrevi o presente, conforme
autorizado pela Ordem de Serviço n.º 01/2017.
Malta/PB, 30 de junho de 2020.
PAULO RENATO DE MEDEIROS NÓBREGA
Servidor

60ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS - INTIMAÇÕES
PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600006-48.2020.6.15.0060
PROCESSO

: 0600006-48.2020.6.15.0060 PETIÇÃO CÍVEL (CURRAL DE CIMA - PB)

RELATOR

: 060ª ZONA ELEITORAL DE JACARAÚ PB

RESPONSÁVEL

: TEREZINHA DE JESUS MADRUGA DA SILVA

ADVOGADO

: RAQUEL FERREIRA DA SILVA (2342300/PB)

REQUERENTE

: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

ADVOGADO

: RAQUEL FERREIRA DA SILVA (2342300/PB)

RESPONSÁVEL

: IVONALDO MARQUES FERREIRA

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
JUÍZO DA 60ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600006-48.2020.6.15.0060 / 060ª ZONA ELEITORAL DE JACARAÚ PB
RESPONSÁVEL: TEREZINHA DE JESUS MADRUGA DA SILVA, IVONALDO MARQUES
FERREIRA
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - CURRAL DE CIMA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAQUEL FERREIRA DA SILVA - PB2342300-A
Advogado do(a) REQUERENTE: RAQUEL FERREIRA DA SILVA - PB2342300-A
NOTA DE FORO
INTIMO o órgão partidário requerente, na pessoa de seu advogado, para:
a) no prazo de 3 (três) dias, reapresentar a petição inicial e seus anexos digitalizados com
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). 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-pb.jus.br/
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a) no prazo de 3 (três) dias, reapresentar a petição inicial e seus anexos digitalizados com
Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), em atendimento à determinação constante do item 2
do Despacho de ID 922711, lançado nos autos do processo epigrafado, o qual eu colo abaixo:
2. A intimação do órgão partidário requerente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 3
(três) dias, reapresentar a petição inicial e seus anexos, digitalizados com Reconhecimento Ótico
de Caracteres (OCR), consoante disposição expressa do art. 5º da Portaria Conjunta n.º 534/2019
TRE-PB/PTRE/ASPRE;
b) apresentar instrumento de mandato advocatício assinado pelo tesoureiro do partido, o Sr.
Ivonaldo Marques Ferreira, caso o patrono também o represente.
Jacaraú, data da assinatura eletrônica.
BÁRBARA MELO DELGADO
Técnica Judiciária da 60ªZE/PB

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600027-24.2020.6.15.0060
PROCESSO
RELATOR

: 0600027-24.2020.6.15.0060 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (JACARAÚ - PB)
: 060ª ZONA ELEITORAL DE JACARAÚ PB

INTERESSADO : BENEDITO MARINHO DOS SANTOS
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA

JUSTIÇA ELEITORAL
060ª ZONA ELEITORAL DE JACARAÚ PB
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060002724.2020.6.15.0060 / 060ª ZONA ELEITORAL DE JACARAÚ PB
INTERESSADO: BENEDITO MARINHO DOS SANTOS
DECISÃO
Vistos etc.
Ratifico a autuação.
Trata-se de coincidência de inscrições eleitorais identificada no sistema ELO pelo Cartório da 60ª
Zona Eleitoral do TRE/PB, sediada no município de Jacaraú/PB, para o eleitor BENEDITO
MARINHO DOS SANTOS.
O Cartório Eleitoral informou (ID nº 1821257) que a presente coincidência se deu por lapso
cartorário devidamente justificado, juntando documentação comprobatória das alegações (ID nº
1824424, 1821425 e 1821426).
É o relatório do necessário. Decido.
Inicialmente, imperioso registrar a competência deste Juízo para o deslinde da questão, conforme
preceitua o artigo 41, inciso I, da Res. TSE nº 21.538/2003.
Não vislumbrando a necessidade de adoção das medidas contidas nos artigos 35 e 37, I a V, da
Res. TSE nº 21.538/2003, uma vez que a informação apresentada pelo Cartório Eleitoral foi
suficiente para sanar as dúvidas relativas ao caso em questão, impende a este Juízo apenas
assegurar que o referido eleitor permaneça com apenas 1 (uma) inscrição eleitoral, nos ditames do
art. 37, VI, da norma em comento.
A partir da análise das informações contantes dos autos, conclui-se que, em consonância com o
artigo 40, I e IV, da norma supracitada, o cancelamento da inscrição eleitoral nº 049968741228 é
medida que se impõe.
Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO da inscrição eleitoral nº 049968741228 e a
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). 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-pb.jus.br/
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Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO da inscrição eleitoral nº 049968741228 e a
REGULARIZAÇÃO da inscrição eleitoral nº 022047641260.
Tendo em vista que o cadastro eleitoral já se encontra fechado para novas operações, notifique-se
o eleitor, por qualquer meio idôneo, para comparecer ao cartório eleitoral após a reabertura do
cadastro para, querendo, solicitar sua revisão eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se no ELO e arquive-se com as cautelas de praxe.
Jacaraú/PB, data da assinatura eletrônica.
HIGYNA JOSITA SIMÕES DE ALMEIDA
Juíza da 60ª ZE/PB

DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600030-76.2020.6.15.0060
PROCESSO
RELATOR

: 0600030-76.2020.6.15.0060 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (JACARAÚ - PB)
: 060ª ZONA ELEITORAL DE JACARAÚ PB

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA
INTERESSADO : JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO SILVA

JUSTIÇA ELEITORAL
060ª ZONA ELEITORAL DE JACARAÚ PB
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 060003076.2020.6.15.0060 / 060ª ZONA ELEITORAL DE JACARAÚ PB
INTERESSADO: JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO SILVA
DECISÃO
Vistos etc.
Ratifico a autuação.
Trata-se de coincidência de inscrições eleitorais identificada no sistema ELO pelo Cartório da 60ª
Zona Eleitoral do TRE/PB, sediada no município de Jacaraú/PB, para o eleitor JOSE DE
ARIMATEIA DO NASCIMENTO SILVA.
O Cartório Eleitoral informou (ID nº 1818207) que a presente coincidência se deu por lapso
cartorário devidamente justificado, juntando documentação comprobatória das alegações (ID nº
1818967, 1818971 e 1818972).
É o relatório do necessário. Decido.
Inicialmente, imperioso registrar a competência deste Juízo para o deslinde da questão, conforme
preceitua o artigo 41, inciso I, da Res. TSE nº 21.538/2003.
Não vislumbrando a necessidade de adoção das medidas contidas nos artigos 35 e 37, I a V, da
Res. TSE nº 21.538/2003, uma vez que a informação apresentada pelo Cartório Eleitoral foi
suficiente para sanar as dúvidas relativas ao caso em questão, impende a este Juízo apenas
assegurar que o referido eleitor permaneça com apenas 1 (uma) inscrição eleitoral, nos ditames do
art. 37, VI, da norma em comento.
A partir da análise das informações contantes dos autos, conclui-se que, em consonância com o
artigo 40, I, da norma supracitada, o cancelamento da inscrição eleitoral nº 049968511236 é
medida que se impõe.
Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO da inscrição eleitoral nº 049968511236 e a
REGULARIZAÇÃO da inscrição eleitoral nº 041816201201.
Tendo em vista que o cadastro eleitoral já se encontra fechado para novas operações, notifique-se
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). 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-pb.jus.br/
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Tendo em vista que o cadastro eleitoral já se encontra fechado para novas operações, notifique-se
o eleitor, por qualquer meio idôneo, para comparecer ao cartório eleitoral após a reabertura do
cadastro para, querendo, solicitar sua revisão eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Cumpra-se no ELO e arquive-se com as cautelas de praxe.
Jacaraú/PB, data da assinatura eletrônica.
HIGYNA JOSITA SIMÕES DE ALMEIDA
Juíza da 60ª ZE/PB

PETIÇÃO CÍVEL(241) Nº 0600007-33.2020.6.15.0060
PROCESSO

: 0600007-33.2020.6.15.0060 PETIÇÃO CÍVEL (CURRAL DE CIMA - PB)

RELATOR

: 060ª ZONA ELEITORAL DE JACARAÚ PB

FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA

RESPONSÁVEL

: JOAO RIBEIRO DA SILVA NETTO

ADVOGADO

: RAQUEL FERREIRA DA SILVA (2342300/PB)

REQUERENTE

: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

ADVOGADO

: RAQUEL FERREIRA DA SILVA (2342300/PB)

RESPONSÁVEL

: AGUINALDO MADRUGA DA SILVA FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
JUÍZO DA 60ª ZONA ELEITORAL
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600007-33.2020.6.15.0060 / 060ª ZONA ELEITORAL DE JACARAÚ PB
RESPONSÁVEL: JOAO RIBEIRO DA SILVA NETTO, AGUINALDO MADRUGA DA SILVA FILHO
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - CURRAL DE CIMA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAQUEL FERREIRA DA SILVA - PB2342300-A
Advogado do(a) REQUERENTE: RAQUEL FERREIRA DA SILVA - PB2342300-A
NOTA DE FORO
INTIMO o órgão partidário requerente, na pessoa de seu advogado, para:
a) no prazo de 3 (três) dias, reapresentar a petição inicial e seus anexos digitalizados com
Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), em atendimento à determinação constante do item 2
do Despacho de ID 1562022, lançado nos autos do processo epigrafado, o qual eu colo abaixo:
2. A intimação do órgão partidário requerente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 3
(três) dias, reapresentar a petição inicial e seus anexos, digitalizados com Reconhecimento Ótico
de Caracteres (OCR), consoante disposição expressa do art. 5º da Portaria Conjunta n.º 534/2019
TRE-PB/PTRE/ASPRE;
b) apresentar instrumento de mandato advocatício assinado pelo tesoureiro do partido, o Sr.
Aguinaldo Madruga da Silva, caso o patrono também o represente.
Jacaraú, data da assinatura eletrônica.
BÁRBARA MELO DELGADO
Técnica Judiciária da 60ªZE/PB

62ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS - INTIMAÇÕES
REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600054-98.2020.6.15.0062

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). 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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REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600054-98.2020.6.15.0062
PROCESSO
RELATOR

: 0600054-98.2020.6.15.0062 REPRESENTAÇÃO (SÃO DOMINGOS DO
CARIRI - PB)
: 062ª ZONA ELEITORAL DE BOQUEIRÃO PB

REPRESENTADO : ONILDO LINDEMBERG ANANIAS DA SILVA
REPRESENTADO : INARA MARINHO FERREIRA DA SILVA
FISCAL DA LEI
REPRESENTANTE

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA
: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - SAO DOMINGOS DO
CARIRI - PB - MUNICIPAL

ADVOGADO

: PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA (26472/PB)

ADVOGADO

: RAPHAEL ALEXANDER ROSA ROMERO (14788/PB)

ADVOGADO

: RODRIGO SILVEIRA RABELLO DE AZEVEDO (17312/PB)

ADVOGADO

: BERNARDO FERREIRA DAMIAO DE ARAUJO (16465/PB)

JUSTIÇA ELEITORAL
062ª ZONA ELEITORAL DE BOQUEIRÃO PB
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600054-98.2020.6.15.0062 / 062ª ZONA ELEITORAL DE
BOQUEIRÃO PB
REPRESENTANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - SAO DOMINGOS DO
CARIRI - PB - MUNICIPAL
Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAPHAEL ALEXANDER ROSA ROMERO - PB14788,
RODRIGO SILVEIRA RABELLO DE AZEVEDO - PB17312, BERNARDO FERREIRA DAMIAO DE
ARAUJO - PB16465, PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA - PB26472
REPRESENTADO: ONILDO LINDEMBERG ANANIAS DA SILVA, INARA MARINHO FERREIRA
DA SILVA
DECISÃO
Vistos, etc....
Trata-se de reclamação por propaganda eleitoral antecipada proposta pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS contra ONILDO LINDEMBERG ANANIAS DA SILVA e INARA MARINHO
FERREIRA DA SILVA.
De acordo com o que consta nos autos, "como forma de promover antecipadamente a divulgação
popular do nome do primeiro Representado para fins de alcançar a chefia do executivo municipal,
o grupo político vem utilizando-se claramente de artifício ilegal que infringe frontalmente a
legislação eleitoral, mormente a Lei 9.504/97 e as Resoluções vigentes editadas pelo Colendo
Superior Tribunal Eleitoral", com a utilização de "de card elaborado profissionalmente, com o
slogan "Eu sou! 55 Minha família também é!".
DECIDO:
Disciplina o art. 6º da Resolução 23.610/19, que "Dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e
geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral":
Art. 6º A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa
nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal,
casos em que se deve proceder na forma prevista no art. 40 da Lei nº 9.504/1997(Lei nº 9.504
/1997, art. 41, caput).

§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido por juízes eleitorais e juízes
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (DJE/TRE-PB). Documento assinado digitalmente
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§ 1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido por juízes eleitorais e juízes
designados pelos tribunais regionais eleitorais, nos termos do art. 41, § 1º, da Lei nº 9.504/1997,
observado ainda, quanto à internet, o disposto no art. 8º desta Resolução.
§ 2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada
a censura prévia sobre o teor dos programas e das matérias jornalísticas a serem exibidos na
televisão, na rádio, na internet e na imprensa escrita (Lei nº 9.504/1997, art. 41, § 2º).
§ 3º No caso de condutas sujeitas a penalidades, o juiz eleitoral delas cientificará o Ministério
Público, para os fins previstos nesta Resolução.
Confirmada a postagem denunciada, necessário que a justiça eleitoral se debruce sobre a questão,
evitando que eventuais abusos e ilegalidades venham a comprometer a igualdade de concorrência.
De acordo com o art. 36-A da Lei nº 9.504, "Não configuram propaganda eleitoral antecipada,
desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet..,"
Pela leitura do artigo, verifica-se que houve uma flexibilização dos atos de divulgação da précandidatura, podendo ocorrer, mesmo fora do período de propaganda, que se inicia em 15 de
agosto, menção à pretensão eleitoral e exaltação das qualidades pessoais. Proibiu-se, no entanto,
o pedido explícito de voto. Em outras palavras, o pedido implícito de voto não configura
propaganda antecipada.
Várias discussões ocorreram sobre o que configuraria pedido explicito de voto. No entanto, quando
do julgamento do Agr. no Respe 4346, Agr. no AI 924, o TSE, com o voto de vista vencedor do
Min. Luiz Fux, fixou critérios sobre os limites da propaganda eleitoral, impondo em um deles que
somente o pedido explícito de votos, independentemente da forma utilizada ou da existência de
gastos de recursos, caracteriza a realização de propaganda antecipada irregular. Ou seja, toda e
qualquer pedido implícito de voto é legal, proibindo-se apenas o pedido explícito, independente da
forma utilizada:
AGRAVO

REGIMENTAL.

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

PROPAGANDA

ELEITORL

ANTECIPADA. PLACAS DE PLÁSTICO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA. ART. 36-A
DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior, em julgamento recente, assentou que, "com a regra permissiva do art.
36-A da Lei nº 9.504, de 1997, na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou-se do âmbito
de caracterização de propaganda antecipada a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso de voto" (Rp nº
294-87/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9.3.2017 - grifei).
2. A veiculação de mensagens com menção a possível candidatura, sem pedido explícito de votos,
como ocorreu na espécie, não configura propaganda eleitoral extemporânea, nos termos da
redação conferida ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015.
3. Agravo regimental desprovido. (TSE - AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 924)
No caso em tela, o que temos são manifestações individuais de apoio a determinado partido
político, sem qualquer pedido explicito de voto, não existindo, assim, qualquer ilegalidade.
Do exposto, INDEFIRO o pedido formulado.
Intime-se.
Ao conhecimento do MPE.
Com o transito em julgado, arquive-se.
Boqueirão, 25 de junho de 2020.
Falkandre de Sousa Queiroz
Juiz de Direito Eleitoral
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Juiz de Direito Eleitoral
Digite aqui.

63ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS - INTIMAÇÕES
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS(12553) Nº
0600092-10.2020.6.15.0063
PROCESSO
RELATOR

: 0600092-10.2020.6.15.0063 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (NAZAREZINHO - PB)
: 063ª ZONA ELEITORAL DE SOUSA PB

INTERESSADO : MARIA LETICIA FIGUEIREDO CEZAR
INTERESSADO : JUÍZO DA 063ª ZONA ELEITORAL DE SOUSA PB
FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
CARTÓRIO DA 63ª ZONA ELEITORAL
SOUSA/PB
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de duplicidade de inscrições eleitorais identificada no sistema ELO pelo Cartório da 63ª
Zona Eleitoral do TRE/PB, sediada no município de Sousa/PB, para a eleitora Maria Letícia
Figueiredo Cézar.
O Cartório Eleitoral informou que a presente duplicidade se deu por lapso cartorário devidamente
justificado.
É o relatório do necessário. Fundamento e decido.
Vislumbrando a desnecessidade de adoção das medidas contidas nos Arts. 35 e 37, I a V, da Res.
TSE nº 21.538/2003, uma vez que a informação apresentada pelo Cartório Eleitoral foi suficiente a
sanar as dúvidas relativas ao caso em questão, impende a este Juízo apenas assegurar que a
eleitora referida permaneça com apenas 1 (uma) inscrição eleitoral, nos ditames do Art. 37, VI, da
norma em comento.
Compulsando os autos, percebe-se que, consoante o disposto no Art. 40, III, da norma
supracitada, o cancelamento da inscrição eleitoral nº 048949711201 é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO da inscrição eleitoral nº 048949711201 e a
REGULARIZAÇÃO da inscrição eleitoral nº 048949681201.
Publique-se. Registre-se.
Transitado em julgado, procedam-se os registros no ELO e arquive-se com as cautelas de praxe.
Sousa/PB, 17 de junho de 2020.
Vinicius Silva Coelho
Juiz Eleitoral

66ª ZONA ELEITORAL
ATOS JUDICIAIS - EDITAIS
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ATOS JUDICIAIS - EDITAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600013-22.2020.6.15.0066
PROCESSO
RELATOR

: 0600013-22.2020.6.15.0066 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (IGARACY PB)
: 066ª ZONA ELEITORAL DE PIANCÓ PB

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA
Destinatário

: TERCEIROS INTERESSADOS

REQUERENTE : CIDADANIA - IGARACY - PB - MUNICIPAL
ADVOGADO

: FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR (19484/PB)

RESPONSÁVEL : FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS
ADVOGADO

: FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS JUNIOR (19484/PB)

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
CARTÓRIO DA 66ª ZONA ELEITORAL
PIANCÓ/PB
EDITAL - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
Por ordem da Exma. Juíza Eleitoral da 66ª Zona - Piancó/PB, Dr.ª Vanessa Moura Pereira de
Cavalcante, e na forma do Art. 44, I, da Res. TSE nº 23.604/2019,
TORNO PÚBLICO, aos que virem o presente Edital ou dele tomarem conhecimento, que o(a)
CIDADANIA - IGARACY - PB - MUNICIPAL apresentou, nos autos do PJe nº 060001322.2020.6.15.0066, DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS,
referente ao exercício financeiro de 2019, facultando a qualquer interessado, nos termos do Art.
44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste
edital, a apresentação de impugnação, a qual deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período.
E, para que não se alegue desconhecimento, expeço o presente Edital. Dado e passado nesta
cidade de Piancó/PB, 30 de junho de 2020. Eu, OCINO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR, Servidor
da 66ª Zona Eleitoral, digitei-o e, por ordem, o assino.
OCINO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR
Servidor

ATOS JUDICIAIS - INTIMAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600002-90.2020.6.15.0066
PROCESSO

: 0600002-90.2020.6.15.0066 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (AGUIAR - PB)

RELATOR

: 066ª ZONA ELEITORAL DE PIANCÓ PB

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA
REQUERENTE : DIRETORIO MUNICIPAL DE AGUIAR DO DEMOCRATAS - DEM -25
ADVOGADO

: JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO (9427/PB)

JUSTIÇA ELEITORAL
066ª ZONA ELEITORAL DE PIANCÓ PB
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066ª ZONA ELEITORAL DE PIANCÓ PB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600002-90.2020.6.15.0066 / 066ª ZONA
ELEITORAL DE PIANCÓ PB
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE AGUIAR DO DEMOCRATAS - DEM -25
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO - PB9427
SENTENÇA
Trata-se de Prestações de Contas Eleitorais apresentada pela agremiação partidária do
Democratas da cidade de Aguiar/PB relativas às Eleições 2016.
Inicialmente, foi apresentado tão somente o extrato da Prestação de Contas das Eleições 2016
sem qualquer outro documento, razão pela qual foi determinada a emenda da inicial.
Por conseguinte, a agremiação partidária apresentou emenda à inicial na qual afirmou que se
tratava de "requerimento para fins de Regularização de Contas, cuja pendência já fora sanada pela
declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros".
Diante da incoerência entre os pedidos que versavam sobre prestação de contas anual e a
documentação colacionada aos autos que versava sobre prestação de contas eleitoral, foi aberta
nova possibilidade para emenda para que fosse sanada a referida contradição.
A agremiação requereu a juntada de documentos que versavam, mais uma vez, acerca da
prestação de contas referente às Eleições 2016, sem contudo obedecer ao que fora disposto no
despacho de emenda.
Este é o relatório. Fundamento e Decido.
A agremiação partidária requerente não possui legitimidade para requerer regularização de contas
relativas às Eleições 2016, pois o diretório municipal representado nos autos perdeu sua vigência
em 29/08/2018.
Ademais, não cumpriu o disposto no despacho de emenda à inicial, visto que trouxe, mais uma
vez, documentação incompleta e sem assinatura dos responsáveis, razão pela qual se impõe o
indeferimento da petição inicial.
Desta feita, INDEFIRO a petição inicial (Art. 330, II e IV, do CPC/2015) e, consequentemente,
EXTINGO O PROCESSO sem resolução do mérito (Art. 485, I, do CPC/2015).
P. R. I.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com
as cautelas de estilo.
Piancó/PB, data da assinatura eletrônica.
VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALCANTE
JUÍZA ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(12377) Nº 0600003-75.2020.6.15.0066
PROCESSO

: 0600003-75.2020.6.15.0066 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (AGUIAR - PB)

RELATOR

: 066ª ZONA ELEITORAL DE PIANCÓ PB

FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA
REQUERENTE : DIRETORIO MUNICIPAL DE AGUIAR DO DEMOCRATAS - DEM -25
ADVOGADO

: JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO (9427/PB)

JUSTIÇA ELEITORAL
066ª ZONA ELEITORAL DE PIANCÓ PB

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600003-75.2020.6.15.0066 / 066ª ZONA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600003-75.2020.6.15.0066 / 066ª ZONA
ELEITORAL DE PIANCÓ PB
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE AGUIAR DO DEMOCRATAS - DEM -25
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE AUGUSTO MEIRELLES NETO - PB9427
SENTENÇA
Trata-se de Prestações de Contas Eleitorais apresentada pela agremiação partidária do
Democratas da cidade de Aguiar/PB relativas às Eleições 2014.
Inicialmente, foi apresentado tão somente o extrato da Prestação de Contas das Eleições 2014
sem qualquer outro documento, razão pela qual foi determinada a emenda da inicial.
Por conseguinte, a agremiação partidária apresentou emenda à inicial na qual afirmou que se
tratava de "requerimento para fins de Regularização de Contas, cuja pendência já fora sanada pela
declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros".
Diante da incoerência entre os pedidos que versavam sobre prestação de contas anual e a
documentação colacionada aos autos que versava sobre prestação de contas eleitoral, foi aberta
nova possibilidade para emenda para que fosse sanada a referida contradição.
A agremiação requereu a juntada de documentos que versavam, mais uma vez, acerca da
prestação de contas referente às Eleições 2014.
Este é o relatório. Fundamento e Decido.
A agremiação partidária requerente não possui nem interesse nem legitimidade para requerer
regularização de contas relativas às Eleições 2014.
Não possui interesse haja vista que não era obrigada a prestar contas relativas àquela eleição somente se doassem recursos para as campanhas eleitorais (Art. 2º, § 2º, da Resolução-TSE nº
23.406/2014), o que não se verificou, conforme extrato zerado juntado aos autos - bem como
porque não houve julgamento de contas como não prestada apta a ensejar o pedido de
regularização das contas.
Também não possui legitimidade pois o diretório municipal representado nos autos perdeu sua
vigência em 29/08/2018.
Desta feita, INDEFIRO a petição inicial (Art. 330, II e III, do CPC/2015) e, consequentemente,
EXTINGO O PROCESSO sem resolução do mérito (Art. 485, I, do CPC/2015).
P. R. I.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Com o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com
as cautelas de estilo.
Piancó/PB, data da assinatura eletrônica
VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALCANTE
JUÍZA ELEITORAL

REPRESENTAÇÃO(11541) Nº 0600014-07.2020.6.15.0066
PROCESSO
RELATOR

: 0600014-07.2020.6.15.0066 REPRESENTAÇÃO (SANTANA DOS
GARROTES - PB)
: 066ª ZONA ELEITORAL DE PIANCÓ PB

REPRESENTADO : JOSE PAULO FILHO
FISCAL DA LEI

: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA

REPRESENTADO : JOSE PASSOS JUNIOR
REPRESENTANTE : #-MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 66ª ZONA ELEITORAL PARAÍBA

JUSTIÇA ELEITORAL
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JUSTIÇA ELEITORAL
066ª ZONA ELEITORAL DE PIANCÓ PB
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600014-07.2020.6.15.0066 / 066ª ZONA ELEITORAL DE
PIANCÓ PB
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 66ª ZONA ELEITORAL PARAÍBA
REPRESENTADO: JOSE PAULO FILHO, JOSE PASSOS JUNIOR
DECISÃO
Trata-se de representação por propaganda eleitoral antecipada formulada pelo Ministério Público
Eleitoral da Paraíba em face de José Paulo Filho e José Passos Júnior.
Na exordial, o Parquet Eleitoral aduz que, no dia 22 de maio de 2020, o representado José Passos
Júnior, utilizando-se de sua rede social Facebook, publicou fotografia "de uma visita realizada no
dia 17 de maio de 2020, na companhia do representado José Paulo Filho, à Comunidade Poço
Novo II, com intuito meramente eleitoral, o qual utilizou a seguinte legenda '( ) visita com amigos da
Comunidade Poço Novo II, iniciando a précampanha'."
Afirma ainda que as pessoas na referida fotografia faziam o sinal "v" em alusão à "vitória", símbolo
de manifestação de apoio a candidato.
A inicial também narra uma segunda postagem, na qual o representado José Passos Júnior,
utilizando-se da mesma rede social e no mesmo dia da postagem supracitada, publicou "imagens
de José Paulo Filho, atual prefeito e pré-candidato à reeleição, também representado, utilizando as
expressões de cunho eleitoral, tais como '#voucomfe #voucomDEDE #Vitoria 'Quem 'tá' com Dedé
comenta', inclusive com a adesão do primeiro representado aos comentários na publicação do
segundo representado na sua rede social".
Por conseguinte, defende que a utilização dessas postagens extrapola "a mera exaltação às
qualidades pessoais do primeiro representado e simples divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões política, vez que incitaram a manifestação política de apoio do eleitorado ao
primeiro representado", pugnando pelo reconhecimento de propaganda eleitoral extemporânea,
não alcançada pelo permissivo legal do art. 36-A da Lei nº 9.504/97.
Por fim, requer, consoante o exposto, a concessão de tutela provisória para determinar "a imediata
retirada da propaganda eleitoral da página do perfil pessoal do representado na rede social
facebook, disponível na URL:https://www.facebook.com/juniorpassospb, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, fazendo-o inserir na rede social facebook a informação de que a exclusão da
postagem se deu em virtude de decisão judicial por propaganda antecipada;".
Este é o relatório. Fundamento e decido.
Conforme doutrina abalizada, a concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de três
requisitos: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano; (c) reversibilidade dos efeitos da decisão.
O caso em tela, em uma análise sumária, não congloba o primeiro requisito. Apesar da existência
de um perigo de dano - haja vista a velocidade com que as informações são propagadas no âmbito
da rede mundial de computadores - e da reversibilidade dos efeitos da decisão, não se vislumbra
no presente caso a probabilidade do direito.
Cumpre sublinhar que a legislação eleitoral deve ser sempre interpretada à luz da disciplina
constitucional, notadamente os princípios da liberdade de expressão e da liberdade de acesso à
informação.
Determinar a exclusão de uma postagem das redes sociais representa uma grave intervenção
nesses direitos, devendo estar amparada a fatos e fundamentos jurídicos robustos.
No caso em comento, em um primeiro exame, não é possível extrair pedido explícito de voto,
requisito legal imposto pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97 para configuração da propaganda eleitoral
extemporânea.
Assim, diante da inexistência de pedido explícito de voto, não se configurando - repito, em análise
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Assim, diante da inexistência de pedido explícito de voto, não se configurando - repito, em análise
sumária a qual é imposta à tutela provisória de urgência - afronta às normas de propaganda
constantes da Lei nº 9.504/97 e da Resolução-TSE nº 23.610/2019, INDEFIRO o pedido de tutela
antecipada de urgência.
Considerando a irrecorribilidade imediata da decisão, determino:
(a) Publicação desta decisão no Diário de Justiça Eletrônico;
(b) Intimação ao Ministério Público Eleitoral, sem prazo;
(c) Citação dos representados para apresentar defesa no prazo de 2 (dois) dias. Considerando o
disposto na Portaria 265 do TSE e da Portaria Conjunta nº 1/2020 do TRE-PB, as quais permitem
a prática de atos por meios eletrônicos e virtuais, determino ao Cartório Eleitoral que, por meio
telefônico, solicite aos Representados meio eletrônico válido para o recebimento da Citação,
devendo haver resposta dos Representados com a confirmação do recebimento;
(d) Com ou sem apresentação da defesa, decorrido o prazo anotado, façam-se os autos conclusos
para decisão.
Cumpra-se.
Piancó/PB, na data da assinatura eletrônica
VANESSA MOURA PEREIRA DE CAVALCANTE
JUÍZA ELEITORAL
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