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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portaria

Portaria nº 868/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a aplicação aos Tribunais Regionais Eleitorais do disposto no art. 62 da
Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, conforme a Resolução nº 18.154, de 14 de maio de
1992, do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao estabelecimento de feriados nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro do ano seguinte, inclusive;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 244, de 12 de setembro de 2016, do
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a regulamentação do expediente forense
no período natalino e da suspensão dos prazos processuais e dá outras providências;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 22.901, de 12 de agosto de 2008, alterada
pelas Resolução n° 23.497, de 11 de outubro de 2016 e pela Resolução n° 23516, de 04
de abril de 2017, todas do Tribunal Superior Eleitoral;
CONSIDERANDO a Resolução TRE/AM nº 13, de 27 de novembro de 2018, que dispõe
sobre o plantão da justiça eleitoral do Amazonas;
RESOLVE:
Art. 1° Durante o recesso forense, que compreende o período de 20 (vinte) de dezembro a
6 (seis) de janeiro, a Secretaria do Tribunal e os Cartórios Eleitorais previamente
designados funcionarão, em regime de plantão, no período de 8 às 13 horas.
§ 1°. A jornada de trabalho nesse período será considerada como serviço extraordinário, a
ser retribuída mediante folgas compensatórias, observando-se o limite máximo de 5 (cinco)
horas diárias ininterruptas.
§ 2°. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o limite poderá ser estendido a
critério do Diretor-Geral.
§ 3°. Por conveniência do serviço, motivada e formalmente fundamentada, o servidor
poderá cumprir turno diferenciado, desde que observado o limite máximo da jornada de
trabalho estabelecido no §2° e autorizado pelo titular da unidade.
Art. 2°. Observada a necessidade do serviço, o Diretor-Geral poderá dispensar o plantão
administrativo nos finais de semana nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, bem assim no dia
1° de janeiro.
Art. 3° As unidades da Secretaria do Tribunal e os Cartórios Eleitorais funcionarão com o
menor quantitativo possível de servidores, a ser definido pelo respectivo titular da unidade
de Secretaria ou pelo chefe do cartório e aprovado pelo Diretor-Geral em portaria.
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§ 1°. A definição do quantitativo de servidor por unidade da secretária ou cartório
observará:
I o máximo de um terço dos servidores lotados da unidade que contar com três ou mais
servidores;
II

o máximo de um servidor por unidade que contar com menos de três servidores.

§ 2°. Poderão ser estabelecidas escalas de revezamento entre os servidores para fins de
definição dos plantonistas da unidade, mediante fracionamento do período do recesso.
Art. 4°. Caberá ao titular da unidade administrativa, na Secretaria, e ao Chefe, no
respectivo Cartório, apresentar plano de ação relativo a prestação de serviços durante o
recesso, apontando:
I

os serviços a serem executados no período;

II

a quantidade máxima de servidores alocados.

Parágrafo único. O plano de ação será submetido ao Diretor- Geral e, se aprovado,
integrará o Relatório de Gestão e constará das Contas do Exercício anual.
Art. 5°. O cômputo das horas extraordinárias dar-se-á por meio da marcação do registro
biométrico de entrada e de saída, não se admitindo nenhuma outra forma de registro.
§1°. Em casos excepcionais e na falta ou inoperância do registro biométrico, o servidor
poderá requerer o cômputo do horário trabalhado até o último dia do mês de referência,
comprovando a sua realização.
§2°. Respeitados, o limite máximo de horas trabalhadas fixado no §1°, do art. 1° desta
Portaria, admite-se a flexibilização de horário pelo registro biométrico de entrada até uma
hora antes e o de saída até uma hora depois do expediente fixado.
Art. 6°. As horas laboradas durante o recesso forense serão consignadas em banco de
horas com acréscimo de 100% (cem por cento), para fins de compensação mediante
folgas.
Parágrafo único. O usufruto das folgas decorrentes do serviço prestado durante o recesso
forense obedece a regulamentação própria que disciplina o regime de banco de horas no
âmbito desta Justiça Especializada
Art. 7°. Os períodos de afastamentos, licenças, concessões, férias e faltas justificadas dos
servidores escalados para o plantão do recesso forense não serão computados para fins
de compensação mediante folga.
Art. 8°. As horas negativas existentes no mês serão debitadas das horas trabalhadas no
recesso forense.
Art. 9°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus/AM, 03 de dezembro de 2018.

Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

Portaria nº 844/2018

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, em exercício,
no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 18, incisos XII e XLI, do
Regimento Interno, com fundamento no art. 35, inciso I e no art. 9º, inciso II e parágrafo
único c/c o art. 38, §1º, da Lei nº 8.112, de 11.12.1990, com redação dada pela Lei nº
9.527, de 10.12.1997, bem como,
considerando a Portaria nº 764/2018, de 14.11.2018, publicada no DJE deste Tribunal em
20.11.2018 (PAD nº 7694/2018), que removeu os servidores contemplados no Concurso
de Remoção nº 01/2018,
considerando a indicação do Juízo Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral/São Paulo de Olivença,
contida no documento nº 154974/2018 do Processo Administrativo Digital
PAD nº
15688/2018,
considerando a Portaria nº 833/2018, de 22.11.2018, que designa a servidora Lucienne
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Coelho para exercer a Função Comissionada de Chefe de Cartório da 22ª ZE/São Paulo
de Olivença, nível FC-06, a contar de 07.01.2019,
RESOLVE
Art. 1º DISPENSAR, a contar de 07.01.2019, a servidora requisitada LUCIENNE COELHO
da Função Comissionada de Assistente I da 22ª ZE/São Paulo de Olivença, nível FC-01.
Manaus/AM, 27 de novembro de 2018.

(Assinado eletronicamente conf. Lei nº 11.419/2006)
Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES
Presidente do TRE/AM

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Pauta de Julgamento

Pauta

Pauta de Julgamento nº 107/2018

Elaborada nos termos do Regimento Interno, para julgamento a partir da próxima sessão,
respeitado o prazo legal, contado desta publicação, dos processos abaixo relacionados:

1 PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 152-09.2015.6.04.0000
ORIGEM: MANAUS-AM
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/AM
ADVOGADO: José Fernandes Júnior, OAB/AM n. 1.947
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA, Presidente do PRB/AM
ADVOGADA: Karine Casara Batista, OAB/AM n. 10.522
ADVOGADO: José Fernandes Júnior, OAB/AM n. 1.947
ADVOGADO: Júlio César de Oliveira Maciel, OAB/AM n. 5.172
RESPONSÁVEL: LIDIANE COSTA DE SOUZA, Tesoureira do PRB/AM
ADVOGADA: Karine Casara Batista, OAB/AM n. 10.522
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ADVOGADO: José Fernandes Júnior, OAB/AM n. 1.947
ADVOGADO: Júlio César de Oliveira Maciel, OAB/AM n. 5.172
RESPONSÁVEL: ANA RUBIA PEREIRA CARDOSO, Tesoureira do PRB/AM
ADVOGADA: Karine Casara Batista, OAB/AM n. 10.522
ADVOGADO: José Fernandes Júnior, OAB/AM n. 1.947
ADVOGADO: Júlio César de Oliveira Maciel, OAB/AM n. 5.172
RELATOR: DESEMBARGADOR ARISTÓTELES LIMA THURY

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 62-64.2016.6.04.0000
ORIGEM: MANAUS-AM
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS), Diretório Estadual do
Amazonas
ADVOGADA: Lilian da Silva Alves, OAB/AM n. 8.921
RESPONSÁVEL: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES, Presidente do PPS Diretório Estadual do Amazonas (até 05/06/2017)
RESPONSÁVEL: ELCY MONTEIRO BARROSO JÚNIOR, Presidente do PPS - Diretório
Estadual do Amazonas (atual dirigente)
ADVOGADA: Lilian da Silva Alves, OAB/AM n. 8.921
RESPONSÁVEL: ARNALDO SOUZA DOS REIS, Tesoureiro do PPS - Diretório Estadual
do Amazonas
ADVOGADO: Júlio César de Almeida Lorenzoni, OAB/AM n. 5.545
ADVOGADA: Lilian da Silva Alves, OAB/AM n. 8.921
RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO

Manaus, 4 de dezembro de 2018.

Rebecca Lucas Camilo Suano Loureiro
CASP

Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJE

Edital

Processo 0601540-87.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0601540-87.2018.6.04.0000

- MANAUS

-

REQUERENTE: ELEICAO 2018 CLAUDIO DE ALBUQUERQUE VIANA DEPUTADO
ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE GUIMARAES DA CRUZ - AM007549 Relator:
JUIZ ARISTOTELES LIMA THURY
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
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DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEICAO 2018
CLAUDIO DE ALBUQUERQUE VIANA DEPUTADO ESTADUAL, relativas às eleições
2018, encontram-se tramitando eletronicamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) sob
o n. 0601540-87.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para
que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer partido
político, coligação, candidato, Ministério Público, bem como qualquer outro interessado
possa, querendo, impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução TSE n.
23.553/2017, por meio de petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos,
indicando provas, indícios e circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 3 de dezembro de 2018. Eu,
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, digitei e subscrevo.
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Processo 0601406-60.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0601406-60.2018.6.04.0000

- MANAUS

-

REQUERENTE: ELEICAO 2018 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO PINHEIRO
DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: EVELSON DA SILVA DOS SANTOS - AM011833
Relator: JUIZ ARISTOTELES LIMA THURY
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEICAO 2018
RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO PINHEIRO DEPUTADO ESTADUAL, relativas às
eleições 2018, encontram-se tramitando eletronicamente no Processo Judicial Eletrônico
(PJe) sob o n. 0601406-60.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas, para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer partido político, coligação, candidato, Ministério Público, bem como qualquer
outro interessado possa, querendo, impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução
TSE n. 23.553/2017, por meio de petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando
fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 3 de dezembro de 2018. Eu,
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, digitei e subscrevo.
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Processo 0601829-20.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0601829-20.2018.6.04.0000

- MANAUS
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REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE RODRIGUES MOURAO DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: HELDER CINTRA BASTOS - AM12929
Relator: JUIZ ARISTOTELES LIMA THURY
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEICAO 2018
JOSE RODRIGUES MOURAO DEPUTADO ESTADUAL, relativas às eleições 2018,
encontram-se tramitando eletronicamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) sob o
n. 0601829-20.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para que,
no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer partido político,
coligação, candidato, Ministério Público, bem como qualquer outro interessado possa,
querendo, impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução TSE n. 23.553/2017, por
meio de petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos, indicando provas,
indícios e circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 3 de dezembro de 2018. Eu,
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, digitei e subscrevo.
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Processo 0601490-61.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0601490-61.2018.6.04.0000

- MANAUS

-

REQUERENTE: ELEICAO 2018 HELTON CARLOS DE SOUZA MACEDO DEPUTADO
ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE GUIMARAES DA CRUZ - AM007549
Relator: JUIZ ARISTOTELES LIMA THURY
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEICAO 2018
HELTON CARLOS DE SOUZA MACEDO DEPUTADO ESTADUAL, relativas às eleições
2018, encontram-se tramitando eletronicamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) sob
o n. 0601490-61.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para
que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer partido
político, coligação, candidato, Ministério Público, bem como qualquer outro interessado
possa, querendo, impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução TSE n.
23.553/2017, por meio de petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos,
indicando provas, indícios e circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 3 de dezembro de 2018. Eu,
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, digitei e subscrevo.
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Processo 0601736-57.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0601736-57.2018.6.04.0000

- MANAUS

-

REQUERENTE: ELEICAO 2018 HAMURAB ROCHA DA COSTA FILHO DEPUTADO
ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE GUIMARAES DA CRUZ - AM007549
Relator: JUIZ ARISTOTELES LIMA THURY
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEICAO 2018
HAMURAB ROCHA DA COSTA FILHO DEPUTADO ESTADUAL, relativas às eleições
2018, encontram-se tramitando eletronicamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) sob
o n. 0601736-57.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para
que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer partido
político, coligação, candidato, Ministério Público, bem como qualquer outro interessado
possa, querendo, impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução TSE n.
23.553/2017, por meio de petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos,
indicando provas, indícios e circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 3 de dezembro de 2018. Eu,
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, digitei e subscrevo.
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Processo 0602020-65.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0602020-65.2018.6.04.0000

- MANAUS

-

REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 - ELIANDRO JORGE NOGUEIRA DE ARAUJO CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: GENERVAL FRANCISCO AMORIM DA GRAÇA AM12115
Relator: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEIÇÃO 2018 ELIANDRO JORGE NOGUEIRA DE ARAUJO - CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL,
relativas às eleições 2018, encontram-se tramitando eletronicamente no Processo Judicial
Eletrônico (PJe) sob o n. 0602020-65.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas, para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer partido político, coligação, candidato, Ministério Público, bem como qualquer
outro interessado possa, querendo, impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução
TSE n. 23.553/2017, por meio de petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando
fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 4 de dezembro de 2018. Eu,
JOAO BOSCO DA SILVA VIEIRA, digitei e subscrevo.
JOAO BOSCO DA SILVA VIEIRA
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico www.tre-am.jus.br
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Processo 0601476-77.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0601476-77.2018.6.04.0000

- MANAUS

-

REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDINEY ROCHA LAGOA DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE GUIMARAES DA CRUZ - AM007549
Relator: JUIZ ARISTOTELES LIMA THURY
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEICAO 2018
EDINEY ROCHA LAGOA DEPUTADO ESTADUAL, relativas às eleições 2018, encontramse tramitando eletronicamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) sob o n. 060147677.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para que, no prazo de
3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer partido político, coligação,
candidato, Ministério Público, bem como qualquer outro interessado possa, querendo,
impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução TSE n. 23.553/2017, por meio de
petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos, indicando provas, indícios e
circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 3 de dezembro de 2018. Eu,
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, digitei e subscrevo.
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Processo 0602300-36.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0602300-36.2018.6.04.0000

- MANAUS

-

REQUERENTE: ELEICAO 2018 EDINHO GOMES DA CRUZ DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: HELDER CINTRA BASTOS - AM12929
Relator: JUIZ ARISTOTELES LIMA THURY
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEICAO 2018
EDINHO GOMES DA CRUZ DEPUTADO ESTADUAL, relativas às eleições 2018,
encontram-se tramitando eletronicamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) sob o
n. 0602300-36.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para que,
no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer partido político,
coligação, candidato, Ministério Público, bem como qualquer outro interessado possa,
querendo, impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução TSE n. 23.553/2017, por
meio de petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos, indicando provas,
indícios e circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico www.tre-am.jus.br
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publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 3 de dezembro de 2018. Eu,
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, digitei e subscrevo.
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Processo 0602333-26.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0602333-26.2018.6.04.0000

- MANAUS

-

REQUERENTE: ELEICAO 2018 EZEQUIAS NASCIMENTO DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: HELDER CINTRA BASTOS - AM12929
Relator: JUIZ BARTOLOMEU FERREIRA DE AZEVEDO JUNIOR
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEICAO 2018
EZEQUIAS NASCIMENTO DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL, relativas às eleições
2018, encontram-se tramitando eletronicamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) sob
o n. 0602333-26.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para
que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer partido
político, coligação, candidato, Ministério Público, bem como qualquer outro interessado
possa, querendo, impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução TSE n.
23.553/2017, por meio de petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos,
indicando provas, indícios e circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 3 de dezembro de 2018. Eu,
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, digitei e subscrevo.
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Processo 0601834-42.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0601834-42.2018.6.04.0000

- MANAUS

-

REQUERENTE: ELEICAO 2018 LEONARDO NAZARENO DOS SANTOS PINHEIR
DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: HELDER CINTRA BASTOS - AM12929
Relator: JUIZ ARISTOTELES LIMA THURY
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEICAO 2018
LEONARDO NAZARENO DOS SANTOS PINHEIR DEPUTADO ESTADUAL, relativas às
eleições 2018, encontram-se tramitando eletronicamente no Processo Judicial Eletrônico
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
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(PJe) sob o n. 0601834-42.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas, para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer partido político, coligação, candidato, Ministério Público, bem como qualquer
outro interessado possa, querendo, impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução
TSE n. 23.553/2017, por meio de petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando
fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 3 de dezembro de 2018. Eu,
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, digitei e subscrevo.
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Processo 0601795-45.2018.6.04.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO
AMAZONAS

DE

CONTAS

(11531)

-

0601795-45.2018.6.04.0000

- MANAUS

-

REQUERENTE: ELEICAO 2018 MILTINHO CASTRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: HELDER CINTRA BASTOS - AM12929
Relator: JUIZ ARISTOTELES LIMA THURY
EDITAL PARA ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
O Egrégio TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, FAZ SABER que a
prestação de contas de campanha do(a) candidato(a) REQUERENTE: ELEICAO 2018
MILTINHO CASTRO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, relativas às eleições 2018,
encontram-se tramitando eletronicamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) sob o
n. 0601795-45.2018.6.04.0000, deste Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para que,
no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer partido político,
coligação, candidato, Ministério Público, bem como qualquer outro interessado possa,
querendo, impugná-la, nos termos do art. 59, §1º da Resolução TSE n. 23.553/2017, por
meio de petição fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos, indicando provas,
indícios e circunstâncias.
Para que não aleguem desconhecimento no futuro, foi determinado, assinado, e que será
publicado o presente EDITAL no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas (DJEAM) para os efeitos legais. Manaus-AM, 3 de dezembro de 2018. Eu,
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE, digitei e subscrevo.
IRLANE MARIA FERREIRA DE ANDRADE
Comissão de Prestação de Contas (CPC/2018)
Intimação

Processo 0601812-81.2018.6.04.0000
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0601812-81.2018.6.04.0000 - MANAUS AMAZONAS

Relator: Desembargador Abraham Peixoto Campos Filho
Requerente: Amadeu da Silva Soares Júnior
Advogado: Délio Cavalcante Diniz de Carvalho - OAB/AM nº 11.900
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico www.tre-am.jus.br
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DECISÃO

Cuida-se de prestação de contas da campanha eleitoral de AMADEU DA SILVA SOARES
JÚNIOR, referente às eleições de 2018.
Não houve impugnação às contas.
Em parecer conclusivo (doc. 549.856), a unidade técnica manifestou-se pela aprovação
das contas, com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral opina, da mesma forma, pela aprovação das contas, com
ressalvas (doc. 564.206).
Éo relatório.
DECIDO.
De fato, uma vez que os valores omitidos são proporcionalmente releváveis em relação
aos valores declarados na prestação de contas, conforme atestado pela unidade técnica,
não há comprometimento da regularidade das contas, em aplicação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Pelo exposto, aprovo, com ressalvas, as contas da campanha eleitoral de AMADEU DA
SILVA SOARES JÚNIOR, referente às eleições de 2018.
Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se.
Manaus, 3 de dezembro de 2018.

Desembargador Abraham Peixoto Campos Filho
Relator

Processo 0602165-24.2018.6.04.0000
DECISÃO
PROCESSO N. 0602165-24.2018.6.04.0000
CLASSE: REPRESENTAÇÃO (11541)
REPRESENTANTE: WILSON MIRANDA LIMA
Advogados: NEILA MARIA DANTAS AZRAK - AM10584, HELDER CINTRA BASTOS AM12929, ALMIR ALBUQUERQUE DOS SANTOS ANSELMO - AM8441, HERALDO
ANTONIO CORREA JUNIOR - AM13798, ACRAM SALAMEH ISPER JR - AM6715, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101, RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ PR86684, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076
REPRESENTADO: AMAZONINO ARMANDO MENDES, REBECCA MARTINS GARCIA,
FRANCISCO DEODATO GUIMARAES, ANEZIO BRITO DE PAIVA, EU VOTO NO
AMAZONAS 12-PDT / 44-PRP / 70-AVANTE / 11-PP / 43-PV / 22-PR / 77SOLIDARIEDADE / 23-PPS / 14-PTB / 31-PHS / 17-PSL / 54-PPL
Advogados: SIMONE ROSADO MAIA MENDES - AMA666/AM, YURI DANTAS BARROSO AM4237 Advogados do(a) REPRESENTADO: SIMONE ROSADO MAIA MENDES AMA666/AM, YURI DANTAS BARROSO - AM4237 Advogado: SERGIO ARNALDO CRUZ
DE OLIVEIRA - AM2118, GIANNE ANDREA ANDRADE DE AZEVEDO - AM5472

Vistos, etc.
Trata-se de Representação Eleitoral Especial proposta por WILSON MIRANDA LIMA em
face de AMAZONINO ARMANDO MENDES, REBECCA MARTINS GARCIA, COLIGAÇÃO
“EU VOTO NO AMAZONAS”, FRANCISCO DEODATO GUIMARÃES e ANÉZIO BRITO DE
PAIVA, sob o argumento de que os representados têm feito uso da máquina pública para
promover a candidatura do primeiro representado, conduta vedada nos termos do art. 73, I
e III da Lei n. 9.504/97.
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
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A conduta tipificada, argumenta o representante, perfaz-se em divulgação realizada pelos
dois primeiros representados, de dois vídeos no horário eleitoral gratuito, onde constam o
uso de instalações, bens materiais e servidores públicos em benefício da candidatura do
primeiro representado, tendo este utilizado filmagens internas de prédios públicos, de
veículos pertencentes ao Estado (ambulância e viatura policial) e de servidores públicos
agindo e atuando como atores da propaganda.
Indeferido o pedido liminar (ID 120855), os representados apresentaram defesa, arguindo,
no mérito, a improcedência da ação, por tratar-se de mera veiculação de feito da
Administração, a configurar realização de governo àqual épermitida a propaganda positiva,
inexistindo, portanto, prática de conduta vedada ou propaganda eleitoral, ou mesmo
publicidade institucional. Pediram, ao final, a improcedência da representação, por
configurar-se em conduta atípica (ID 127625).
Devidamente intimados, seguiram-se os memoriais de alegações finais apresentados
pelas partes, cada uma reforçando o seu ponto de vista a respeito da matéria –ID 137575
(representante); ID’s 137572 (representado Anézio Brito de Paiva), e 137583
(representados Amazonino Armando Mendes, Rebecca Martins Garcia, e Coligação
Majoritária “Eu Voto no Amazonas”).
Em parecer, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela O Ministério Público Eleitoral
pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito em razão da inadequação da via
eleita (ID 418206).
Éo Relatório no essencial.
Decido.
Inicialmente, hei de receber a postulação de representação especial, nos termos da
competência preconizada na Resolução TSE n. 23.547/2017, art. 2º, III 3º, “caput” II [1],
combinando as disposições anotadas com a estatuída no §1º do art. 23, do mesmo
diploma normativo, argumentos e fundamentos sob os quais afasto a preliminar de
extinção do feito por inadequação da via eleita.
Avançando ao mérito, não vislumbro como prosperar o pedido tecido pela representante.
Isto porque, não comungo da ótica de ter havido conduta vedada, por ter havido a mera
divulgação de realização de governo, conduta tal não proibida pela legislação eleitoral,
haja vista diversos precedentes desta Corte de Justiça no aludido sentido, dentre os quais
menciono a decisão transitada em julgado na Rp n. 0601246-35, observe-se:
“(...)
O que o legislador persegue, em tal ínterim, éo óbice ao agente público na seara de fazer
uso promocional em favor de candidato da distribuição gratuita de bens e serviços de
caráter social no momento da entrega do bem ou do fazimento do serviço; em outras
palavras, se no momento do funcionamento da máquina administrativa o agente público,
nesta qualidade, realiza promoção de candidato estará configurada conduta vedada; por
outro lado, se o agente político também candidato, e nesta última qualidade, usa
distribuição de bem ou serviço de caráter social ou, como no caso vertente, menciona
obras realizadas para se promover em sua propaganda eleitoral, não há conduta vedada.
Isto porque o ordenamento eleitoral não veda que candidato ou seus eleitores realizem
divulgação de suas realizações em propaganda eleitoral, (...)
Consoante se pode observar da norma epigrafada, há possibilidade tanto de uso
promocional mediante realizações de governo quanto de uso desfavorável. Ora, não se
pode admitir que as realizações e omissões de candidato que exerça mandato possam ser
criticadas pelos demais candidatos e ao mesmo tempo coibir que o candidato divulgue
suas realizações a seu favor. Aludida vedação malferiria gravemente o processo eleitoral,
mormente em razão de ofender o princípio da igualdade e ao direito de liberdade de
emanação do pensamento político.
(...)
Quanto ao mais, impende ressaltar que a tipificação de conduta vedada deve ser
interpretada de forma restritiva por se tratar de norma limitativa de direitos. A interpretação
extensiva pleiteada pelo Representante seria indubitavelmente teratológica, configurandose inadmissível atividade legiferante pelo Poder Judiciário, uma vez que feita para
restringir direitos políticos.
(...)
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente representação.”
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Documento assinado
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Também outros regionais têm decidido no mesmo diapasão, colhe-se julgado abaixo:
RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL EM TELEVISÃO - UTILIZAÇÃO DE
IMAGENS - ÓRGÃOS PÚBLICOS - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO - CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA - ARTIGO 73, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97 - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura conduta vedada a simples exibição de imagens de bens públicos, ainda
que internas, por ser permitida como propaganda positiva ou negativa por fazer parte do
processo eleitoral. 2. A vedação legal consiste no uso ou cessão de bens públicos em
favor de determinada candidatura, o que não éo caso. 3. Não há impedimento legal para
que partidos ou candidatos utilizem na propaganda eleitoral, imagens de prédios, obras,
serviços e equipamentos públicos. 4. Recurso desprovido. (TRE-PR - RE: 33527 PR, Rel.
ROGÉRIO COELHO, j. 28/11/2012, DJ 04/12/2012)
Logo, veja-se que, àluz da legislação e precedentes decisórios correlatos àespécie, não
se subsumem os fatos narrados àhipótese de conduta vedada prevista no art. 73, seja no
inciso I ou III da Lei das Eleições, porque não houve cessão, em favor de candidato, de
quaisquer bens móveis ou imóveis pertencentes àAdministração Pública, e muito menos a
cessão de servidores públicos para atuação em comitê de campanha eleitoral, a teor do
regramento pertinente restritivo.
Firme nessas razões, e na esteira dos precedentes invocados, julgo IMPROCEDENTE a
presente representação.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
ÀSJD para providências.
Manaus, 30 de novembro de 2018

RICARDO AUGUSTO DE SALES
Juiz Auxiliar do TRE/AM nas Eleições Gerais de 2018

[1] Art. 2º Os tribunais eleitorais designarão, até o dia 19 de dezembro do ano anterior
àeleição, dentre os seus integrantes substitutos, três juízes auxiliares aos quais competirá
a apreciação das representações e dos pedidos de direito de resposta (Lei nº 9.504/1997,
art. 96, §3º).
(...)
§3º A atuação dos juízes auxiliares encerrar-se-á com a diplomação dos eleitos.
(...)
§5º Após o prazo de que trata o §3º, as representações e os pedidos de direito de resposta
ainda pendentes de julgamento serão redistribuídos, de ofício, pela Secretaria Judiciária
aos membros efetivos do respectivo tribunal eleitoral.
Art. 3º As representações poderão ser feitas por qualquer partido político, coligação,
candidato ou pelo Ministério Público e deverão dirigir-se (Lei nº 9.504/1997, art. 96, caput,
incisos II e III):
(...)
II —aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais.
(...)
Art. 23. As representações que visarem àapuração das hipóteses previstas nos arts. 23, 30A, 41-A, 45, inciso VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei nº 9.504/1997 observarão o rito estabelecido
pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
§1º As representações de que trata o caput poderão ser ajuizadas até a data da
diplomação, exceto as do art. 30-A e 23 da Lei nº 9.504/1997, que poderão ser propostas,
respectivamente, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação e até 31 de dezembro do
ano posterior àeleição.
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Processo 0600109-18.2018.6.04.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS PRESIDÊNCIA
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600109-18.2018.6.04.0000 - MANAUS AMAZONAS REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: JANAÍNA CHAGAS CÂMARA
Advogados: Dra. Nathalia Pimentel Bione de Souza, OAB/AM 8027; Dra. Vera Lúcia dos
Santos Braga, OAB/AM 13085; Dr. Hermes Pontes Lima Júnior, OAB/AM 13567.
RELATOR: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY

DESPACHO

01. Trata-se de Representação Eleitoral por conduta vedada, com pedido liminar, ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Janaína Chagas Câmara.
02. Por intermédio do Acórdão (eventos 109503 e 109577), os membros desta Corte
Eleitoral rejeitaram as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, inviabilidade da
representação e incompetência absoluta e, no mérito, julgaram procedente a
representação com a consequente aplicação de multa àRepresentada no patamar mínimo
de 5.000 (cinco mil) UFIR, nos termos do voto do relator.
03. Houve a interposição de recurso de embargos de declaração, o qual foi rejeitado por
este egrégio Tribunal (eventos 380706 e 380906).
04. Em certidão (evento 551306), atestou-se o seguinte fato: “decorrido o prazo legal sem
interposição de recurso, o acórdão constante no id n. 380906, transitou em julgado em
26/11/2018”.
05. É o relatório. Passo a considerar.
06. Nesse panorama, determino a intimação da Representada acerca do trânsito em
julgado, conforme necessidade consignada no Acórdão TSE nos autos da Consulta n.
38517, que alterou o caput do art. 3º da Resolução TSE 21.975/2004[1], a fim de que
efetue o pagamento da multa aplicada, no prazo de 30 (trinta) dias.
07. Remeta-se os autos àCOF para emissão da respectiva GRU, destacando-se que
a Representada deverá comprovar nos autos o pagamento da multa estabelecida (eventos
109503 e 109577).
08. À SJD, para providências.
09. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Manaus/AM, 27 de novembro de 2018.
Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES Presidente do TRE/AM
[1] Art. 3º As multas não satisfeitas no prazo de trinta dias do trânsito em julgado da
decisão, desde que dela seja intimada a parte devedora, serão consideradas dívida líquida
e certa, para efeito de cobrança, mediante executivo fiscal.
Processo 0602032-79.2018.6.04.0000

index: PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)-0602032-79.2018.6.04.0000-[Prestação de
Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual]-AMAZONAS-MANAUS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0602032-79.2018.6.04.0000 (PJe) - MANAUS AMAZONAS REQUERENTE: ELEICAO 2018 JOSE CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
DEPUTADO ESTADUAL, JOSE CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO Advogado do(a)
REQUERENTE: RITA DE CASSIA CARVALHO RICA - AM12787 DECISÃO Trata-se de
prestação de contas de campanha de JOSÉ CIDINEI LOBO DO NASCIMENTO. Intimado
para diligências, o requerente deixou o prazo transcorrer in albis. O candidato requer
dilação de prazo, com base no art. 222 do Código de Processo Civil, a fim de juntar
documentos. Alega que a citação teria ocorrido em final de semana prolongado devido a
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feriado nacional e forense, o que trouxe dificuldades no cumprimento das diligências. Pois
bem, a legislação processual civil éde uso subsidiário na seara eleitoral, devendo-se
aplicar, ao caso concreto, a legislação específica, qual seja, a Resolução TSE
23.553/2017. Acrescenta-se que a intimação, diferentemente do informado pelo candidato,
foi efetuada com a publicação no DJE de 20/11/2018, terça-feira; sendo assim, o prazo
iniciou e escoou após o feriado nacional. Por fim, cabe destacar que, até o presente
momento, o requerente não juntou qualquer documento, não aproveitando, portanto, o
lapso de tempo entre o seu pedido e a presente decisão, que abarca período suficiente
para a apresentação das diligências requeridas, Diante do exposto, INDEFIRO o pedido
de dilação de prazo, determinando o retorno dos autos ao Núcleo de Análise das Contas,
para parecer. Intime-se. Manaus, 3 de dezembro de 2018. Des. JOSÉ FERNANDES
JÚNIOR Relator
Processo 0601602-30.2018.6.04.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
COMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) n.º 0601602-30.2018.6.04.0000
Origem: MANAUS/AM
REQUERENTE: ELEICAO 2018 ANDRE LUIZ BOTINELLY CUSTODIO DEPUTADO
ESTADUAL, ANDRE LUIZ BOTINELLY CUSTODIO
Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCYS RAY NEGRAO DE BARROS - AM13677,
MARCIO LINCON MARTINS ANDRADE JUNIOR - AM13545, NONATO VINICIUS DOS
SANTOS FRANCA - AM013703 Advogados do(a) REQUERENTE: FRANCYS RAY
NEGRAO DE BARROS - AM13677, MARCIO LINCON MARTINS ANDRADE JUNIOR AM13545, NONATO VINICIUS DOS SANTOS FRANCA - AM013703
Relator: Juiz MARCO ANTONIO PINTO DA COSTA
PARECER DE DILIGÊNCIA
Trata-se de diligência para manifestação do prestador de contas, nos termos do §1º, art.
72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme exames efetuados sobre a prestação de
contas em epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na
campanha relativas às eleições de 2018, àluz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504,
de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.
Com efeito, encaminho o parecer de diligência a seguir, a fim de que o prestador de
contas, querendo, manifeste-se no prazo de 3 dias.
Manaus, 2 de dezembro de 2018.
LEVINDO MIRANDA SOUZA
Comissão de Prestação de Contas

Processo 0602187-82.2018.6.04.0000

DECISÃO
PROCESSO N. 0602187-82.2018.6.04.0000
CLASSE: REPRESENTAÇÃO (11541)
REPRESENTANTE: EU VOTO NO AMAZONAS 12-PDT / 44-PRP / 70-AVANTE / 11-PP /
43-PV / 22-PR / 77-SOLIDARIEDADE / 23-PPS / 14-PTB / 31-PHS / 17-PSL / 54-PPL
Advogados: MARCO AURELIO DE LIMA CHOY - AM4271, NEY BASTOS SOARES
JUNIOR - AM4336, DANIEL FABIO JACOB NOGUEIRA - AM3136, MARCOS DOS
SANTOS CARMO FILHO - AM6818
REPRESENTADOS: WILSON MIRANDA LIMA, CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA
FILHO, MARIO JOSE CHAGAS PAULAIN
Advogados: NEILA MARIA DANTAS AZRAK - AM10584, HELDER CINTRA BASTOS AM12929, ALMIR ALBUQUERQUE DOS SANTOS ANSELMO - AM8441, HERALDO
ANTONIO CORREA JUNIOR - AM13798, ACRAM SALAMEH ISPER JR - AM6715,
RAFAELE BALBINOTTE WINCARDT - PR90531, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ PR86684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ EDUARDO PECCININ Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Documento assinado
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PR58101, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076 Advogados do(a)
REPRESENTADO: HELDER CINTRA BASTOS - AM12929, LUCCA FERNANDES
ALBUQUERQUE - AM11712, EVELYN VANNELLI DE FIGUEREDO CASTRO - AM009167,
ACRAM SALAMEH ISPER JR - AM6715, GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA - AM12775,
ALMIR ALBUQUERQUE DOS SANTOS ANSELMO - AM8441, NEILA MARIA DANTAS
AZRAK - AM10584 Advogado do(a) REPRESENTADO: LUCIANA TRUNKL FERNANDES
DA COSTA - AM3006

Vistos, etc.
Trata-se de Representação Especial movida pela Coligação Majoritária “Eu Voto no
Amazonas” em desfavor de WILSON MIRANDA LIMA, CARLOS ALBERTO SOUZA DE
ALMEIDA FILHO e MÁRIO JOSÉ CHAGAS PAULAIN por suposta captação ilícita de
sufrágio prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/97.
Alega o Representante que o terceiro Representado foi flagrado realizando captação ilegal
de sufrágio em favor do primeiro e do segundo representado, no dia das eleições em
primeiro turno, ocasião em que o terceiro representado foi preso em flagrante delito pela
Polícia Civil no município de Nhamundá.
Citação do primeiro e do segundo representados (ID 124118 e ID 124119).
Carta de Ordem para fins de citação do representado Mário José Chagas Paulain, e
requisição de informações ao Juízo da 43ª Zona Eleitoral (ID 124332).
Defesa conjunta apresentada pelos representados Wilson Miranda Lima e Carlos Alberto
Souza de Almeida Filho (ID 128594).
Documento de encaminhamento e respectiva resposta do Juízo da 43ª Zona Eleitoral, em
cumprimento àcarta de ordem (ID’s 146206 e 146256). Na documentação encaminhada,
consta despacho do juiz eleitoral determinando a citação do representado Mário José
Chagas Paulain, bem como o envio de ofício àdelegacia de polícia quanto aos
desdobramentos da prisão em flagrante do mencionado. Em cumprimento, encontra-se
acostada certidão com negativa emitida pelo Sr. Chefe de Cartório (fl. 113 dos autos
eletrônicos), na qual informa que o citando está nesta Capital, comunicando, ainda, o seu
endereço atual, e indicando, por fim, que o inquérito já fora encaminhado àquele juízo
eleitoral.
Despacho intimando o requerente àmanifestação, nos termos do parágrafo único do art. 33
do Regimento Interno do Tribunal (ID 146906).
Petição atravessada pela coligação representante, ID 159406, requerendo:
1- citação do representado Mário José Chagas Paulain no novo endereço informado, desta
feita nesta Capital Manaus;
2- reiteração da determinação ao Juízo da 43ª Zona Eleitoral quanto: (i) àremessa de cópia
integral dos autos do inquérito policial referente àprisão em flagrante do representado
Mário José Chagas Paulain; (ii) ao encaminhamento da mídia com o conteúdo extraído do
celular apreendido, e o resultado de eventual perícia realizada; (iii) ao encaminhamento do
aparelho celular apreendido para realização de perícia pelo setor técnico da
Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amazonas, visando obter as
mensagens recebidas e enviadas ao aparelho desde o registro da candidatura até o dia da
eleição, inclusive, bem como o histórico de ligações do mesmo período.
Decisão interlocutória, determinando a citação do representado Mário José Chagas
Paulain em novo endereço informado, além de nova carta de ordem ao Juízo da 43ª Zona
Eleitoral (ID 168356).
Citação do representado Mário José Chagas Paulain (ID 255756).
Carta de Ordem encaminhada ao Juízo da 43ª Zona Eleitoral (ID 256406).
Certidão de cumprimento das determinações expedidas ao juízo ordenado, e respectivo
encaminhamento de material apreendido (ID 354806).
Cópia de Inquérito Policial (ID 354906).
Certidão de recebimento de material apreendido (ID 472206).
Despacho ordinatório intimando o requerente para requerer o que de direito, nos termos do
parágrafo único do art. 33 do Regimento Interno do Tribunal (ID 480106 e 480156).
Defesa apresentada por Mário José Chagas Paulain (ID 503006).
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Autos conclusos para decisão.

Decido.

Diante do presente momento processual, determino o encaminhamento àPolícia Federal
de cópia integral dos autos do inquérito policial referente àprisão em flagrante do
representado Mário José Chagas Paulain instaurado pela Autoridade Policial de
Nhamundá.
Deve ser encaminhado, ainda, o aparelho celular que foi apreendido e que ora se encontra
acautelado na Secretaria deste Tribunal,de modo a que se promova a perícia no aparelho
telefônico, com a consequente análise da mídia e dos registros de ligações e de
mensagens que nele estejam contidas.
Tais medidas visam a possibilitar a apuração de eventual crime eleitoral que possa ter
ocorrido.
Determino, ainda, a colheita da manifestação ministerial neste feito, no prazo de até 3
(três) dias.
Após, venham os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
ÀSJD para providências, observando que a cópia do Inquérito e, especialmente, o
aparelho celular apreendido, deverão ser entregues em mãos ao Superintendente da
Policia Federal, o quem suas vezes o fizer, por intermédio de Oficial de Justiça que deverá
estar acompanhado por Escolta Policial, tudo com o fito de garantir que as informações
contidas no aparelho telefônico sejam preservadas.
Cumpra-se com urgência.
Manaus, 30 de novembro de 2018

RICARDO AUGUSTO DE SALES
Juiz Auxiliar do TRE/AM nas Eleições Gerais de 2018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário

Portaria

ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO

PORTARIA nº 861/2018

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
considerando a instituição do Adicional de Qualificação nos termos do art. 14 da Lei
11.416, de 15. 12.2006;
considerando a edição da Portaria Conjunta nº 1, de 07.03.2007, regulamentadora de
dispositivos da Lei 11.416, de 15.12.2006;
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considerando o teor da Resolução TSE nº 23.380, de 08.05.2012, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, em 27.07.2012, que dispõe sobre a
regulamentação do Adicional de Qualificação no âmbito da Justiça Eleitoral;
considerando o Parecer nº 028 CCI/TRE-AM, de 24.03.2010, que trata das atribuições da
Seção de Capacitação entre outros;
considerando a decisão prolatada nos autos do Procedimento Administrativo nº 67/2010 SECAP/COEDE/SGP, que tratou da alteração do prazo dos efeitos financeiros do Adicional
de Qualificação por Ações de Treinamento;
considerando a Portaria TRE/AM nº 761, de 31.08.2014, que subdelegou competências
para o titular da Secretaria de Gestão de Pessoas,
RESOLVE
Art. 1º CONCEDER o Adicional de Qualificação, decorrente de ações de treinamento, aos
servidores mencionados na tabela abaixo:
PROCESSO Nº

SERVIDOR (ES)

PAD 1.231/2016
SECAP/COEDE/
SGP
PAD 4.380/2018
SECAP/COEDE/
SGP
PAD 2.809/2015
SECAP/COEDE/
SGP
PAD 5.288/2015
SECAP/COEDE/
SGP
PAD 5.305/2015
SECAP/COEDE/
SGP
PAD 5.305/2015
SECAP/COEDE/
SGP
PAD 5.501/2015
SECAP/COEDE/
SGP
PAD 5.529/2015
SECAP/COEDE/
SGP
PAD
21.648/2016
SECAP/COEDE/
SGP

EDILENE SANTOS DE RESENDE

EINAUDE ORAN BARROS DE MENEZES

GUTEMBERG CAPECCI

JONES DOS SANTOS SILVA FILHO

JOSE MARIO CHAVES GOMES DE
OLIVEIRA
JOSE MARIO CHAVES GOMES DE
OLIVEIRA
PEDRO COVAS LEITE

ROBERIO MOREIRA BORGES

THIAGO MARQUES FONSECA

CARGO/
CLASSE/PADR
ÃO
Analista
Judiciário
NS A3
Técnico
Judiciário
NI A2
Analista
Judiciário
NS A4
Analista
Judiciário
NS A3
Técnico
Judiciário
NI C13
Técnico
Judiciário
NI C13
Analista
Judiciário
NS C13
Analista
Judiciário
NS B9
Técnico
Judiciário
NI A5

%

PERÍODO (S) DE
VIGÊNCIA

1%

22/11/2018 a
21/11/2022

1%

16/11/2018 a
15/11/2022

1%

19/11/2018 a
30/07/2022

1%

22/11/2018 a
21/11/2022

1%

24/10/2018 a
23/10/2022

1%

30/10/2018 a
29/10/2022

1%

11/11/2018 a
10/11/2022

1%

22/11/2018 a
14/11/2022

1%

05/05/2018 a
04/05/2022

Art. 2º A percepção do referido adicional é condicionada à opção de cada servidor pela
remuneração do seu cargo efetivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos nas datasbases indicadas no art. 1º para cada servidor, estando condicionada a percepção de seus
frutos financeiros à existência de disponibilidade orçamentária.
Manaus, 30 de Novembro de 2018.
ELCICLEIA TEREZINHA NEVES MEDELLA
Secretária de Gestão de Pessoas

ZONAS ELEITORAIS
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070ª Zona Eleitoral
Ato Judicial

Sentença. Proc.48-64.2016.6.04.0070

SADP
PROC.
AUTOR
RÉU(S)
ADVOGADO(A/S)

36.202/2016
48-64.2016.6.04.0070
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
FABRÍCIO RAMOS FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

SENTENÇA
(...)
Ante todo o exposto, e com fundamento no artigo 386, inciso IV, do código de Processo
Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, e consequentemente
ABSOLVO o acusado FABRÍCIO RAMOS FERREIRA da acusação que lhe é feita nos
autos.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.
P.R.I.C.
Manaus, 03 de dezembro de 2018

Dr. Julião Lemos Sobral Júnior
Juiz Eleitoral da 70ª ZE

Manaus

Sentença. Proc. 47-79.2016.6.04.0070

SADP
PROC.
AUTOR
RÉU(S)
ADVOGADO(A/S)

35.983/2016
47-79.2016.6.04.0070
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA
WALLACE RAMOS DA SILVA
EULER PASSOS DE MOURA - OAB/AM 6.646

SENTENÇA
(...)
Ante todo o exposto, e com fundamento no artigo 386, inciso IV, do código de Processo
Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, e consequentemente
ABSOLVO os acusados FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA e WALLACE RAMOS DA
SILVA das acusações que lhe são feitas nestes autos.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.
P.R.I.C.
Manaus, 03 de dezembro de 2018

Dr. Julião Lemos Sobral Júnior
Juiz Eleitoral da 70ª ZE

Manaus
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069ª Zona Eleitoral
Ato Judicial

Despacho. Descarte de Material

DO: Chefe de Cartório da 69ª Zona Eleitoral.
PARA: Juiz da 69ª Zona Eleitoral.
ASSUNTO: Descarte de documentos
INTERESSADO: 69ª Zona Eleitoral

DESPACHO

Trata-se de Procedimento Administrativo de descarte de materiais e documentos
pertencentes ao arquivo da 69ª Zona Eleitoral de Itamarati.
Na informação em referência, a Chefe de Cartório Eleitoral sugere descarte supracitado,
tendo em vista o amparo legal de tal procedimento.
Acostou-se o rol de documentos e/ou materiais passíveis de eliminação.
Pelo exposto, determino o registro e autuação de procedimento administrativo específico.
Após, faça a remessa da presente informação à COMISSÃO PERMANENTE DE
AVALIAÇÃO DOCUMENTAL DO TRE-AM, para análise da conformidade do procedimento
acima mencionado.
A seguir, dê vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação
Itamarati, 03 de dezembro de 2018.

LEONARDO MATTEDI MATARANGAS
Juiz Eleitoral da 69ª ZE
DESPACHO. ARQUIVAMENTO AUTOS RP 68-58.2016.6.04.0069

Processo RP nº 68-58.2016.6.04.0069 69ª ZE
Protocolo: 11.963/2016
Assunto: Representação Eleitoral RP Eleições 2016
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: JOÃO MEDEIROS CAMPELO
Advogados: Dr. Antônio das Chagas Ferreira Batista, OAB/AM 4.177; Dr. Eurismar
Matos da Silva, OAB/AM 9.221; Dr.ª. Enia Jéssica da Silva Garcia, OAB/AM 10.416;
Dr.ª. Adrimar Freitas de Siqueira, OAB/AM 8.243, Dr.ª. Fabrícia Taliéle Cardoso dos
Santos, OAB/AM 8.446; Dr. Eduardo Alves Marinho, OAB/AM 7.413 e Dr.ª. Antônia
Elena Campelo das Neves Pissolato, OAB/AM 13.809.

DESPACHO

Trata-se de Representação Eleitoral, nos termos do art. 73, inciso V c/c art. 96, da Lei
9.504/97.
Compulsando os autos, verifico que foram cumpridas todas as formalidades legais
inerentes ao processo.
Por oportuno, ressalto que uma vez inscrito na Dívida Ativa da União, eventuais pedidos de
parcelamento de multa deverão ser dirigidos à Procuradoria da Fazenda Nacional.
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Destarte, determino a baixa e o arquivamento dos autos com as formalidades de praxe.
Cumpra-se.
Itamarati-AM, 03 de dezembro de 2018.

LEONARDO MATTEDI MATARANGAS
Juiz da 69ª ZE
DESPACHO. AC 153-44.2016.6.04.0069

AÇÃO CAUTELAR nº 153-44.2016.6.04.0069 - (Protocolo 34.062/2016)
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: INDEFINIDO

DESPACHO

Vistos.
Ante as infrutíferas tentativas de se localizar a Sr.ª. Maria Silvânia da Silva e Silva,
DETERMINO sua intimação por edital, a ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico
DJE/AM, nos termos do art. 275, §2º do NCPC, para que tome ciência da decisão contida
nos autos em epígrafe.
Decorrido o prazo de 3 (três) dias, com ou sem manifestação da interessada, dê-se vista
dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência.
Ao Cartório para as devidas providências.
Após, baixem-se e arquivem-se os autos.
Itamarati-AM, 03 de dezembro de 2018.

LEONARDO MATTEDI MATARANGAS
Juiz Eleitoral da 69ª ZE

Edital

EDITAL Nº 053/2018. INTIMAÇÃO

EDITAL N.º 053/2018

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Por Ordem do Excelentíssimo Senhor, LEONARDO MATTEDI MATARANGAS, Juiz
Eleitoral da 69ª ZE/TRE/AM, com circunscrição no Município de Itamarati/AM, no uso de
suas atribuições/ competências constitucionais, legais e regimentais; FAZ SABER a todos
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este ato INTIMA a
Sr.ª. MARIA SILVÂNIA DA SILVA E SILVA da sentença a seguir transcrita:

"AÇÃO CAUTELAR nº 153-44.2016.6.04.0069 - (Protocolo 34.062/2016)
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: INDEFINIDO

SENTENÇA
Cuidam os presentes autos de ação cautelar proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
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No estrito cumprimento de ordem judicial deste juízo eleitoral, foi deferida liminar para
determinar a busca e apreensão de valores que possivelmente estariam envolvidos na
prática do crime previsto no artigo 299, do Código Eleitoral. A ordem foi fundamentada às
fls. 09/10 destes autos e o mandado foi expedido no dia 29 (vinte e nove) de setembro de
2016 para cumprimento nos seguintes imóveis:
1) Pousada Araújo;
2) casa localizada na Rua Tupã-Supe, Bairro Centro (em frente da Pousada Araújo);
3) Hotel Simone.
Cumpridas as diligências no dia 01/10/2016, foi encontrado dentro da dispensa da
Pousada Araújo uma bolsa feminina identificada como sendo de propriedade da Sr.ª.
Marlene Sampaio de Andrade. A bolsa continha diversos maços de dinheiro com quantia
que perfazia o montante de R$ 18.980,00 (dezoito mil, novecentos e oitenta reais).
Alegou tratar de suas economias para compra de uma residência e que não tinha
envolvimento com atividade político-partidária.
Ainda na Pousada Araújo os agentes encontraram no apartamento nº 13 a Sr.ª. Maria
Silvânia da Silva e Silva portando em sua bolsa a quantia de R$ 2.740,95 (dois mil,
setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), indagada sobre a origem do
valor, a mesma não soube explicar.
Dando sequência às buscas na Pousada, a equipe de policiais encontrou no apartamento
nº 07 o Sr. Maqcharles Brito Lobo, onde, após revistas em seus pertences, deparou-se
com uma arma de fogo calibre 32, além de contratos e um iphone branco, dando ensejo à
instauração de procedimento criminal.
Nos imóveis 2 e 3, casa localizada na Rua Tupã-Supe, Bairro Centro (em frente da
Pousada Araújo) e Hotel Simone, respectivamente, após a realização das buscas em todo
o ambiente, nada de ilícito foi encontrado.
Petição apresentada pela defesa da Sr.ª. Marlene Sampaio de Andrade nos autos da Ação
de Investigação Judicial Eleitoral nº 161-21.2016.6.04.0069, fls. 17/23, tratando-se da
apreensão realizada. Em síntese, afirma que exigir da representada uma prova da licitude
do dinheiro seria uma prova negativa de ser feita. Requer, ainda, a expedição de alvará
judicial para levantamento dos valores apreendidos.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral, fls. 28/33, pugnando pela devolução dos
valores à mesma.
Proferida decisão interlocutória, fls. 45/47, determinando a expedição de alvará judicial.
Promoção do d. Ministério Público Eleitoral nas fls. 66/66-v requerendo o arquivamento do
presente feito por entender não estar caracterizada a conduta descrita no códex eleitoral.
É a síntese do necessário. Decido.
Diante desse contexto superveniente, tendo em vista a manifestação favorável do
graduado Órgão Ministerial, acolho a promoção para a finalidade de EXTINGUIR o
processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto em conformidade
com o disposto no artigo 485, VI do CPC.
Determino sejam devolvidos os bens apreendidos, excetuados aqueles que constituam
corpo de delito de crime em apuração (arma de fogo calibre 32).
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se precatória intimatória.
Ao Cartório para as devidas providências.
Após baixem-se e arquivem-se os autos.
Itamarati-AM, 23 de julho de 2018.

LEONARDO MATTEDI MATARANGAS
Juiz Eleitoral da 69ª ZE"

Assim, por Ordem do Exmo. Senhor Juiz Eleitoral foi expedido o presente edital de
intimação, por meio do qual fica a Sr.ª. MARIA SILVÂNIA DA SILVA E SILVA INTIMADA
sobre a SENTENÇA CONSTANTE NOS AUTOS AC 153-44.2016.6.04.0069, podendo
interpor recurso no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação deste edital.
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E, para que se dê ampla divulgação e não seja alegado desconhecimento, mandou o
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral lavrar e publicar o presente EDITAL no Diário da
Justiça Eletrônico do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e afixar no Cartório,
em local visível e de costume, na forma da lei.
Dado e passado neste Município de Itamarati aos 03 (três) dias do mês de dezembro de
2018. Eu,_____, Camila Calixto, Chefe do Cartório da 69ª Zona Eleitoral, digitei e assino.

CAMILA CALIXTO
Chefe de Cartório da 69ª ZE/TRE/AM
Edital nº 054/2018 - Lotes RAE 22/2018 e 23/2018

EDITAL: 054/2018

RELAÇÃO
DE
ELEITORES
QUE
FIZERAM
TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E SEGUNDA VIA.

INSCRIÇÃO

ELEITORAL,

O Exmo. Juiz da 69.ª Zona Eleitoral de Itamarati, município do Estado do Amazonas,
Leonardo Mattedi Matarangas, por designação legal, etc.

TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento
tiverem, relação de eleitores que fizeram inscrição eleitoral, transferência, revisão e
segunda via, no período de 15/11/2018 a 03/12/2018, que ficará disponível em cartório,
contendo os nomes, números de inscrição, tipos de operação, locais de votação, seções,
datas de digitação e números de lote, de acordo com o art. 17, Resolução TSE 21.538/03 e
art.45, §§ 6º e 7º do Código Eleitoral.
Pelo presente, ficam os referidos eleitores cientificados de que o prazo para interposição
de recurso pelo alistando é de 5 dias e 10 dias pelo delegado de partido nos casos de
inscrição originária, Lei n.° 6.996/8, art. 7º, §1º.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, e que no futuro ninguém
alegue ignorância, mandou o Sr. Juiz Eleitoral expedir o presente EDITAL, que ficará à
disposição para consulta na Zona Eleitoral. DADO e PASSADO nesta cidade de Itamarati,
Estado do Amazonas, aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano 2018. Eu,
_______________, Camila Calixto, Chefe de Cartório da 69.ª ZE, digitei e confiro.

LEONARDO MATTEDI MATARANGAS
Juiz da 69ª Zona Eleitoral

068ª Zona Eleitoral
Edital

Edital n. 089/20148 - 68 ZE/AM

EDITAL Nº 089/2018
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
A Excelentíssima Senhora Doutora Irlena Leal Benchimol, Juíza da 68ª Zona Eleitoral do
Estado do Amazonas, com jurisdição no Município Manaus/AM, no uso de suas atribuições
legais, etc.,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem ciência, em
obediência ao disposto no art. 45, I da Resolução TSE 23.464/2015, a relação de partidos
políticos pertencentes a esta 68ª ZE que apresentaram Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, referente ao exercício de 2017, autorizada pelo art. 28, §3º da
mesma Resolução, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados
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da publicação do presente edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.

M

RIO PRETO DA EVA

AM

UNICÍPIO
ARTIDO

P
RESPONSÁVEIS
PRESIDENTE
Cláudio Moizes
P Decares

Pierson da Mota Silva

Luiz Adail PazM

Adão Paz de Lima

Manoel da Paixão
P Tavares da Graça

Josué Pereira da Graça Neto

T
DB
SB

Dado e passado nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, aos vinte de nove (29)
dias do mês de novembro de dois mil e dezoito (2018). Eu________ Railson Leite Brasil,
Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital.
Dra. Irlena Leal Benchimol
Juíza Eleitoral

68ª ZE-TRE/AM

Edital n. 090/2018

EDITAL Nº 090 /2018

A Excelentíssima Senhora Dra. IRLENA LEAL BENCHIMOL, Juíza Eleitoral da 68ª Zona
Eleitoral do Estado do Amazonas, com jurisdição nos municípios de Manaus e Rio Preto da
Eva, no uso de suas atribuições legais etc...
FAZ SABER, a todos os que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que
a(s) relação(ões) com os nomes dos eleitores alistados e transferidos (DEFERIDOS e
INDEFERIDOS), relativa(s) ao(s) Lote(s) 094/2018, estão à disposição dos interessados,
para consulta, no cartório desta Zona Eleitoral. Pelo presente ficam cientificados de que a
partir da publicação deste, qualquer delegado de partido político tem o prazo de 10 (dez)
dias para recorrer do despacho de deferimento de quaisquer alistamento ou transferência,
nos termos do art. 45, § 7º do Código Eleitoral, regulamentado pelo artigo 17, § 1º da
Resolução TSE n.º 21.538/2003 e art. 57 do Código Eleitoral, regulamentado pelo artigo
18, § 5º da Resolução TSE n.º 21.538/2003. Para que ninguém alegue desconhecimento,
mandou publicar no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas.
Dado e passado nesta cidade de Manaus, Estado do Amazonas, aos 03 dias do mês de
dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, ______, Railson Leite Brasil, Chefe de Cartório
da 68ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Dra. Irlena Leal Benchimol
JUIZ ELEITORAL

68ª ZE

060ª Zona Eleitoral
Ato Judicial

SENTENÇAS PRESTAÇÃO DE CONTAS - 60ª ZONA ALVARÃES/UARINI

Classe Processual: Prestação de Contas.
Processo. 64-07.2016.6.04.0009
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PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.

SENTENÇA
Cuida-se de prestação de contas, alusivas à Direção Municipal do Partido em epígrafe,
alusivas ao exercício financeiro de 2015, no Município de Uarini/AM.
Foi determinada a notificação do Partido omisso, para apresentar suas contas, na forma do
que determina a Resolução 23.432/2014 do TSE e, posteriormente, para também
regularizar a sua capacidade postulatória, com a expressa advertência de serem julgadas
não prestadas as contas.
Regularmente intimada a Direção do referido partido, o Chefe de Cartório expediu certidão,
dando conta do decurso do prazo estipulado in albis.
Em seguida, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pelo julgamento das contas
como não prestadas.
É relatório. Decido.
Nas palavras de José Jairo Gomes (Direito eleitoral 12. ed. São Paulo: Atlas, 2016), é
de fundamental importância haver abertura e transparência quanto à origem e ao destino
dos recursos empregados no financiamento de campanhas políticas, tendo em vista o
princípio da transparência, sendo necessário que se divulgue publicamente por quem e
como o candidato é financiado.
Por isso, enaltece o artigo 28 da Resolução n. 23.432/2014-TSE, que "O partido político,
em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente, até 30 de abril do ano subsequente, (...)".
Com efeito, deflui-se do artigo art. 29, § 1º, XX, da Resolução TSE nº 23.432/2014, a
indispensabilidade da representação processual por meio de advogado por meio do
instrumento de mandato.
No caso em apreço, não se trata da falta de apresentação das contas, mas sim da falta de
formalização da mesma, visto que pela redação dada ao artigo 37 da Lei 9.096/95, com a
inclusão do § 6º, acrescido pela art. 2º da Lei 12.034/09, a prestação de contas passa a ter
caráter jurisdicional e não mais administrativo, devendo assim, por esse escopo, ser
pressuposto processual fundamental para admissibilidade, o instrumento procuratório,
nesse sentido vem decidindo o Colendo Tribunal Superior Eleitoral e demais Tribunais
Regionais Eleitorais:
"ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CONTAS NÃO PRESTADAS.
INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.1. Somente o Tribunal
Superior Eleitoral detém competência para regulamentar o processo eleitoral, não devendo
ser reconhecida validade à instrução que regulamenta o processo de prestação de contas
no âmbito de Tribunal Regional Eleitoral. A unicidade do direito eleitoral em todo o território
nacional impede que as Cortes Regionais, ainda que com induvidosos bons propósitos,
editem ato normativo para regulamentar a legislação vigente Precedentes. 2. O processo
de prestação de contas, a partir da edição da Lei nº 12.034/2009, adquiriu natureza
jurisdicional, sendo obrigatória, portanto, a representação da parte em juízo por advogado
devidamente constituído. 3. Nos termos da legislação processual, não sendo atendido o
despacho para a regularização da representação processual pelo autor no prazo
determinado, o feito deve ser extinto sem o julgamento do mérito. Nessa hipótese, as
contas são reputadas como não apresentadas, pois o resultado do julgamento decorre da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, por falta de capacidade postulatória, que impede o exame do mérito da
pretensão deduzida em juízo, quando não sanado no prazo determinado Recurso especial
não provido." (REspe nº 213773/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 19/8/2016);
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1.
O processo de prestação de contas tem caráter jurisdicional, sendo imprescindível a
presença do advogado desde sua apresentação Res. TSE nº 23.432/2014, art. 29, § 1º,
XX. 2. No caso dos autos, após a apresentação da prestação de contas o advogado, por
motivos pessoais, informou não mais patrocinar os interesses do Partido Trabalhista Cristã
PTC. 3. Regularmente intimado na pessoa seu Presidente para sanar a irregularidade, o
Partido quedou inerte em ambas as oportunidades, deixando escoar o prazo concedido,
sem qualquer manifestação. 4. A prestação de contas deve ser julgada como não
prestada, quando não atendias as diligências de que trata o art. 29 da Res. TSE nº
23.432/2014 art. 45, V, b, desta Resolução. 5. É o caso dos autos, em que o Partido
Político não atendeu as diligências determinadas por esta Corte, impedindo o exame de
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mérito de sua prestação de contas. 6. Julgada a prestação de contas como não prestadas,
incidem as consequências previstas no art. 47, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.432/2014. 7.
Contas julgadas não prestadas. (TRE-AM - PC: 16690 MANAUS - AM, Relator: MARCO
ANTONIO PINTO DA COSTA, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação:
DJEAM - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 64, Data 09/04/2018, Página 8)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. FALTA DE
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SANÇÃO.
FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO REPASSE DE COTAS. 1. Ao lado da ausência de
diversos documentos essenciais, com aptidão suficiente para o julgamento das contas
como não prestadas, a agremiação partidária não se fez representar por advogado
habilitado. 2. O processo de prestação de contas, a partir da edição da Lei nº 12.034/2009,
adquiriu natureza jurisdicional, sendo obrigatória, portanto, a representação do partido
político em juízo por advogado devidamente constituído. 3. Nos termos da legislação
processual, não sendo atendido o despacho para a regularização da representação
processual pelo autor no prazo determinado, o feito deve ser extinto sem o julgamento do
mérito. 4. Nessa hipótese, as contas são reputadas como não apresentadas, pois o
resultado do julgamento decorre da ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de capacidade postulatória, que
impede o exame do mérito da pretensão deduzida em juízo, quando não sanado no prazo
determinado. 5. O julgamento das contas como não prestadas impõe ao partido político a
sanção de suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário. 6. Contas que se
julgam não prestadas. (TRE-PA - PC: 6018 BELÉM - PA, Relator: LUZIMARA COSTA
MOURA, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 156, Data 24/08/2018, Página 1 e 2)
No caso em análise, diante da ausência do instrumento procuratório de constituição de
advogado para representar o partido nos autos, não há outro caminho a trilhar senão a
declaração de contas não prestadas.
EX POSITIS:
Ao encontro da análise técnica e parecer ministerial, julgo NÃO-PRESTADAS as contas da
Direção Municipal do Partido PMDB
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO, alusivas ao exercício financeiro de 2015, no Município de UARINI/AM, nos
termos do artigo 37 da Lei 9.096/95, determinando-se a suspensão de novas cotas do
fundo partidário pelo período de um ano, conforme artigo 48, da Resolução TSE nº
23.432/2014.
Declaro, ainda, inadimplentes perante a Justiça Eleitoral, para todos os efeitos, o Órgão
Municipal e seus responsáveis.
Proceda-se o Cartório Eleitoral o registro da sentença no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias SICO no prazo estabelecido no art. 9º, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.384/2012, bem como seja lançado o respectivo ASE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transcorrendo o prazo legal sem manifestação, arquive-se, com as cautelas de praxe.
Alvarães, 30 de novembro de 2018.
JAMES OLIVEIRA DOS SANTOS
JUIZ ELEITORAL

Classe Processual: Prestação de Contas.
Processo. 80-58.2016.6.04.0009
Partido: PDT

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA.

SENTENÇA
Cuida-se de prestação de contas, alusivas à Direção Municipal do Partido em epígrafe,
alusivas ao exercício financeiro de 2015, no Município de Uarini/AM.
Foi determinada a notificação do Partido omisso, para apresentar suas contas, na forma do
que determina a Resolução 23.432/2014 do TSE e, posteriormente, para também
regularizar a sua capacidade postulatória, com a expressa advertência de serem julgadas
não prestadas as contas.
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Regularmente intimada a Direção do referido partido, o Chefe de Cartório expediu certidão,
dando conta do decurso do prazo estipulado in albis.
Em seguida, o Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pelo julgamento das contas
como não prestadas.
É relatório. Decido.
Nas palavras de José Jairo Gomes (Direito eleitoral 12. ed. São Paulo: Atlas, 2016), é
de fundamental importância haver abertura e transparência quanto à origem e ao destino
dos recursos empregados no financiamento de campanhas políticas, tendo em vista o
princípio da transparência, sendo necessário que se divulgue publicamente por quem e
como o candidato é financiado.
Por isso, enaltece o artigo 28 da Resolução n. 23.432/2014-TSE, que "O partido político,
em todas as esferas de direção, deverá apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente, até 30 de abril do ano subsequente, (...)".
Com efeito, deflui-se do artigo art. 29, § 1º, XX, da Resolução TSE nº 23.432/2014, a
indispensabilidade da representação processual por meio de advogado por meio do
instrumento de mandato.
No caso em apreço, não se trata da falta de apresentação das contas, mas sim da falta de
formalização da mesma, visto que pela redação dada ao artigo 37 da Lei 9.096/95, com a
inclusão do § 6º, acrescido pela art. 2º da Lei 12.034/09, a prestação de contas passa a ter
caráter jurisdicional e não mais administrativo, devendo assim, por esse escopo, ser
pressuposto processual fundamental para admissibilidade, o instrumento procuratório,
nesse sentido vem decidindo o Colendo Tribunal Superior Eleitoral e demais Tribunais
Regionais Eleitorais:
"ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CONTAS NÃO PRESTADAS.
INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.1. Somente o Tribunal
Superior Eleitoral detém competência para regulamentar o processo eleitoral, não devendo
ser reconhecida validade à instrução que regulamenta o processo de prestação de contas
no âmbito de Tribunal Regional Eleitoral. A unicidade do direito eleitoral em todo o território
nacional impede que as Cortes Regionais, ainda que com induvidosos bons propósitos,
editem ato normativo para regulamentar a legislação vigente Precedentes. 2. O processo
de prestação de contas, a partir da edição da Lei nº 12.034/2009, adquiriu natureza
jurisdicional, sendo obrigatória, portanto, a representação da parte em juízo por advogado
devidamente constituído. 3. Nos termos da legislação processual, não sendo atendido o
despacho para a regularização da representação processual pelo autor no prazo
determinado, o feito deve ser extinto sem o julgamento do mérito. Nessa hipótese, as
contas são reputadas como não apresentadas, pois o resultado do julgamento decorre da
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, por falta de capacidade postulatória, que impede o exame do mérito da
pretensão deduzida em juízo, quando não sanado no prazo determinado Recurso especial
não provido." (REspe nº 213773/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 19/8/2016);
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014.
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1.
O processo de prestação de contas tem caráter jurisdicional, sendo imprescindível a
presença do advogado desde sua apresentação Res. TSE nº 23.432/2014, art. 29, § 1º,
XX. 2. No caso dos autos, após a apresentação da prestação de contas o advogado, por
motivos pessoais, informou não mais patrocinar os interesses do Partido Trabalhista Cristã
PTC. 3. Regularmente intimado na pessoa seu Presidente para sanar a irregularidade, o
Partido quedou inerte em ambas as oportunidades, deixando escoar o prazo concedido,
sem qualquer manifestação. 4. A prestação de contas deve ser julgada como não
prestada, quando não atendias as diligências de que trata o art. 29 da Res. TSE nº
23.432/2014 art. 45, V, b, desta Resolução. 5. É o caso dos autos, em que o Partido
Político não atendeu as diligências determinadas por esta Corte, impedindo o exame de
mérito de sua prestação de contas. 6. Julgada a prestação de contas como não prestadas,
incidem as consequências previstas no art. 47, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.432/2014. 7.
Contas julgadas não prestadas. (TRE-AM - PC: 16690 MANAUS - AM, Relator: MARCO
ANTONIO PINTO DA COSTA, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação:
DJEAM - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 64, Data 09/04/2018, Página 8)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. FALTA DE
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SANÇÃO.
FUNDO PARTIDÁRIO. SUSPENSÃO REPASSE DE COTAS. 1. Ao lado da ausência de
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diversos documentos essenciais, com aptidão suficiente para o julgamento das contas
como não prestadas, a agremiação partidária não se fez representar por advogado
habilitado. 2. O processo de prestação de contas, a partir da edição da Lei nº 12.034/2009,
adquiriu natureza jurisdicional, sendo obrigatória, portanto, a representação do partido
político em juízo por advogado devidamente constituído. 3. Nos termos da legislação
processual, não sendo atendido o despacho para a regularização da representação
processual pelo autor no prazo determinado, o feito deve ser extinto sem o julgamento do
mérito. 4. Nessa hipótese, as contas são reputadas como não apresentadas, pois o
resultado do julgamento decorre da ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de capacidade postulatória, que
impede o exame do mérito da pretensão deduzida em juízo, quando não sanado no prazo
determinado. 5. O julgamento das contas como não prestadas impõe ao partido político a
sanção de suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário. 6. Contas que se
julgam não prestadas. (TRE-PA - PC: 6018 BELÉM - PA, Relator: LUZIMARA COSTA
MOURA, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 156, Data 24/08/2018, Página 1 e 2)
No caso em análise, diante da ausência do instrumento procuratório de constituição de
advogado para representar o partido nos autos, não há outro caminho a trilhar senão a
declaração de contas não prestadas.
EX POSITIS:
Ao encontro da análise técnica e parecer ministerial, julgo NÃO-PRESTADAS as contas da
Direção Municipal do Partido PDT PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, alusivas
ao exercício financeiro de 2015, no Município de UARINI/AM, nos termos do artigo 37 da
Lei 9.096/95, determinando-se a suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo
período de um ano, conforme artigo 48, da Resolução TSE nº 23.432/2014.
Declaro, ainda, inadimplentes perante a Justiça Eleitoral, para todos os efeitos, o Órgão
Municipal e seus responsáveis.
Proceda-se o Cartório Eleitoral o registro da sentença no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias SICO no prazo estabelecido no art. 9º, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.384/2012, bem como seja lançado o respectivo ASE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transcorrendo o prazo legal sem manifestação, arquive-se, com as cautelas de praxe.
Alvarães, 30 de novembro de 2018.
JAMES OLIVEIRA DOS SANTOS
JUIZ ELEITORAL

Classe Processual: Prestação de Contas.
Processo. 719-76.2016-6.04.0009
Candidato(a): VALMIR MACARIO DA SILVA
Advogado(a): MARIA ELIRIANY MARTINS GOMES BISSOLI, OAB n. 7432/AM.
SENTENÇA
Vistos etc.,
Cuida-se de prestação de contas oferecidas pelo candidato em epígrafe, alusivas à
campanha eleitoral para o cargo de Vereador, do ano de 2016, no Município de Uarini/AM.
O candidato apresentou as contas instruídas com a documentação pertinente.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/AM DJEAM, transcorreu o prazo in
albis sem impugnação.
A equipe técnica da Justiça Eleitoral, após análise conclusiva pormenorizada, emitiu
parecer técnico pela aprovação das contas, considerando-se que não foram constatadas
irregularidades ou impropriedades que comprometessem a sua regularidade.
O Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela aprovação da prestação de contas.
É relatório. Decido.
Nas palavras de José Jairo Gomes (Direito eleitoral

12. ed.

São Paulo: Atlas, 2016), é
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de fundamental importância haver abertura e transparência quanto à origem e ao destino
dos recursos empregados no financiamento de campanhas políticas, tendo em vista o
princípio da transparência, sendo necessário que se divulgue publicamente por quem e
como o candidato é financiado.
Por isso, a arrecadação de recursos no meio privado submete-se a complexo regramento
legal, havendo controle estrito quanto à origem e quem pode contribuir, o montante que
cada pessoa pode doar, o destino dado aos recursos.
Dessarte, o julgamento das prestações de contas eleitorais envolve a análise de requisitos
de natureza formal e material, que são estabelecidos no art. 34 da Lei n.º 9.504/97 bem
como na Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Infere-se que houve a abertura de conta bancária específica para a campanha, com o
respectivo extrato, na forma do que determina o artigo 48, II, da Resolução n. 23463/2015
do TSE, o que foi colacionado à presente prestação.
Verifica-se que não houve qualquer irregularidade que pudesse comprometer a prestação
de contas, notadamente porque não se constatou a utilização de recursos de origem não
identificada, nem por fontes vedadas, os quais também o Ministério Público Eleitoral
afirmou não ter tido conhecimento até a presente data, tendo sido, por isso, respeitado o
limite de gasto estabelecido na resolução encimada.
EX POSITIS:
Ao encontro da análise técnica e parecer ministerial, julgo APROVADAS as contas de
campanha prestadas pelo(a) candidato(a) VALMIR MACARIO DA SILVA, alusivas à
campanha eleitoral de 2016, nos termos da fundamentação acima delineada.
Proceda-se o Cartório Eleitoral o registro da sentença no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias SICO no prazo estabelecido no art. 9º, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transcorrendo o prazo legal sem manifestação, arquive-se, com as cautelas de praxe.
Alvarães, 30 de novembro de 2018.
JAMES OLIVEIRA DOS SANTOS
JUIZ ELEITORAL

Classe Processual: Prestação de Contas.
Processo. 843-59.2016.6.04.0009
Candidato(a): RAIMUNDO AUGUSTO LOPES VIEIRA
SENTENÇA
Cuida-se de prestação de contas, alusivas à campanha eleitoral da candidata em epígrafe
para o cargo de Vereador, do ano de 2016, no Município de Uarini/AM, autuada de ofício
na forma do artigo 45, §4º, da Resolução n. 23.463/2015-TSE.
Foi determinada a notificação da candidata para, querendo, manifestar-se no prazo de
setenta e duas horas.
O Chefe de Cartório expediu certidão, dando conta do decurso do prazo estipulado in albis.
O Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas.
É relatório. Decido.
Nas palavras de José Jairo Gomes (Direito eleitoral 12. ed. São Paulo: Atlas, 2016), é
de fundamental importância haver abertura e transparência quanto à origem e ao destino
dos recursos empregados no financiamento de campanhas políticas, tendo em vista o
princípio da transparência, sendo necessário que se divulgue publicamente por quem e
como o candidato é financiado.
Por isso, enaltece o artigo 45 da Resolução n. 23.463/2015-TSE, que "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 1º de novembro de 2016".
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Realizada a intimação, na forma do que preconizam os artigos 45, §4º, e 84 da Resolução
n. 23.463/2015-TSE, a omissão não foi regularmente suprida.
Desse modo, impõe-se o julgamento "pela não prestação, quando não apresentadas as
contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação
expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas", em conformidade
com o que estabelece o artigo 30, IV, da Lei 9.504/1997.
EX POSITIS:
Ao encontro da análise técnica e parecer ministerial, julgo NÃO-PRESTADAS as contas de
campanha prestadas pelo(a) candidato(a) RAIMUNDO AUGUSTO LOPES VIEIRA,
alusivas à campanha eleitoral de 2016, nos termos da fundamentação acima delineada.
Proceda-se o Cartório Eleitoral o registro da sentença no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias SICO no prazo estabelecido no art. 9º, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.384/2012, bem como seja lançado o respectivo ASE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transcorrendo o prazo legal sem manifestação, arquive-se, com as cautelas de praxe.
Alvarães, 30 de novembro de 2018.
JAMES OLIVEIRA DOS SANTOS
JUIZ ELEITORAL

Classe Processual: Prestação de Contas.
Processo. 881-71.2016.6.04.0009
Candidato(a): ELIANDRA AZEVEDO LIMA
SENTENÇA
Cuida-se de prestação de contas, alusivas à campanha eleitoral da candidata em epígrafe
para o cargo de Vereador, do ano de 2016, no Município de Uarini/AM, autuada de ofício
na forma do artigo 45, §4º, da Resolução n. 23.463/2015-TSE.
Foi determinada a notificação da candidata para, querendo, manifestar-se no prazo de
setenta e duas horas.
O Chefe de Cartório expediu certidão, dando conta do decurso do prazo estipulado in albis.
O Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pelo julgamento das contas como não
prestadas.
É relatório. Decido.
Nas palavras de José Jairo Gomes (Direito eleitoral 12. ed. São Paulo: Atlas, 2016), é
de fundamental importância haver abertura e transparência quanto à origem e ao destino
dos recursos empregados no financiamento de campanhas políticas, tendo em vista o
princípio da transparência, sendo necessário que se divulgue publicamente por quem e
como o candidato é financiado.
Por isso, enaltece o artigo 45 da Resolução n. 23.463/2015-TSE, que "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 1º de novembro de 2016".
Realizada a intimação, na forma do que preconizam os artigos 45, §4º, e 84 da Resolução
n. 23.463/2015-TSE, a omissão não foi regularmente suprida.
Desse modo, impõe-se o julgamento "pela não prestação, quando não apresentadas as
contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação
expressa de prestar as suas contas, no prazo de setenta e duas horas", em conformidade
com o que estabelece o artigo 30, IV, da Lei 9.504/1997.
EX POSITIS:
Ao encontro da análise técnica e parecer ministerial, julgo NÃO-PRESTADAS as contas de
campanha prestadas pelo(a) candidato(a) ELIANDRA AZEVEDO LIMA, alusivas à
campanha eleitoral de 2016, nos termos da fundamentação acima delineada.
Proceda-se o Cartório Eleitoral o registro da sentença no Sistema de Informações de
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Contas Eleitorais e Partidárias SICO no prazo estabelecido no art. 9º, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.384/2012, bem como seja lançado o respectivo ASE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transcorrendo o prazo legal sem manifestação, arquive-se, com as cautelas de praxe.
Alvarães, 30 de novembro de 2018.
JAMES OLIVEIRA DOS SANTOS
JUIZ ELEITORAL

Classe Processual: Prestação de Contas.
Processo. 902-47.2016.6.04.0009
Candidato: JAIR PRUDÊNCIO DE SOUZA
Advogado(a): ADRIEL LOPES MOTA, OAB/AM 9.320
SENTENÇA
Vistos etc.,
Cuida-se de prestação de contas de JAIR PRUDÊNCIO DE SOUZA candidato(a) a
Vereador(a) nas Eleições Municipais de 2016 no Município de Uarini/AM.
O(a) candidato(a) apresentou as contas instruídas com a documentação pertinente.
Publicado edital no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/AM DJEAM, transcorreu o prazo in
albis sem impugnação.
Diante de irregularidades detectadas na prestação de contas, foram solicitados
esclarecimentos ao prestador, o qual deixou transcorrer in albis o prazo para informações.
A equipe técnica da Justiça Eleitoral, após análise conclusiva pormenorizada, emitiu
parecer técnico pela desaprovação das contas, em razão de irregularidades graves
detectadas.
O Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela desaprovação da contas.
É relatório. Decido.
Nas palavras de José Jairo Gomes (Direito eleitoral 12. ed. São Paulo: Atlas, 2016), é
de fundamental importância haver abertura e transparência quanto à origem e ao destino
dos recursos empregados no financiamento de campanhas políticas, tendo em vista o
princípio da transparência, sendo necessário que se divulgue publicamente por quem e
como o candidato é financiado.
Por isso, a arrecadação de recursos no meio privado submete-se a complexo regramento
legal, havendo controle estrito quanto à origem e quem pode contribuir, o montante que
cada pessoa pode doar, o destino dado aos recursos. Dessarte, o julgamento das
prestações de contas eleitorais envolve a análise de requisitos de natureza formal e
material, que são estabelecidos na Lei no art. 34 da Lei n.º 9.504/97 bem como na
Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Verificam-se irregularidades na prestação de contas sob análise, as quais infringem regras
expressas da Resolução TSE n.º 23.463/2015, conforme constante do relatório técnico
definitivo, o que passo a sintetizar:
Não foi apresentado o extrato bancário em sua forma definitiva, demonstrando toda a
movimentação financeira desde a data de abertura até a data de encerramento.
Neste sentido, tomo emprestadas as palavras de Gomes (2016, p.341): "A abertura de
conta bancária específica para a campanha é exigência imposta pelo artigo 22 da LE,
assim aos candidatos como aos comitês financeiros e aos partidos". Mais especificamente,
o artigo 12, § 4º, da Resolução n. 23.463/2014 estabelece que "os extratos eletrônicos
devem ser padronizados e fornecidos conforme normas especificas do Banco Central do
Brasil e devem compreender o registro da movimentação financeira entre as datas de
abertura e encerramento da conta bancária". Logo, a omissão desatende ao disposto no
art. 12, §4º, da Resolução TSE n° 23.463/2015, bem como o art. 22 da Lei 9.504/97,
configurando irregularidade grave, vez que descumpre requisito essencial para o exame
das contas, ensejando, por conseguinte, a sua reprovação.
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Por fim, vale destacar que a incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para a aprovação ressalvada, conforme jurisprudência do TSE somente
é possível quando presentes os seguintes requisitos: (i) falhas que não comprometam a
lisura do balanço contábil, (ii) irrelevância do percentual dos valores envolvidos. Assim,
observa-se ser inaplicável o princípio no vertente caso, tendo em vista que se trata de
irregularidade que compromete a prestação de contas em sua totalidade.
EX POSITIS:
Ao encontro da análise técnica e parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de
campanha do ano de 2016 prestadas pelo(a) candidato(a) ao cargo de Vereador(a) JAIR
PRUDÊNCIO DE SOUZA, no Município de Uarini, nos termos da fundamentação acima
delineada.
Proceda-se o Cartório Eleitoral o registro da sentença no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias SICO no prazo estabelecido no art. 9º, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transcorrendo o prazo legal sem manifestação, arquive-se, com as cautelas de praxe.
Alvarães, 30 de novembro de 2018.
JAMES OLIVEIRA DOS SANTOS
JUIZ ELEITORAL

043ª Zona Eleitoral
Edital

EDITAL Nº 038/2018 43ª ZONA ELEITORAL DE NHAMUNDÁ

O Excelentíssimo Senhor Dr. MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA, Juiz Eleitoral da 43ª Zona
Eleitoral, com jurisdição no Município de Nhamundá Estado do Amazonas, no uso de suas
atribuições legais etc.,
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem,
que a(s) relação com os nomes dos eleitores alistados e transferidos (DEFERIDOS),
relativa(s) ao(s) lote(s) 0014/2018, efetuados entre 15/11/2018 e 30/11/2018, estão à
disposição dos interessados, para consulta, no Cartório desta Zona 43ª Eleitoral. Pelo
presente ficam cientificados de que a partir da publicação deste, qualquer delegado de
partido político tem o prazo de 10 (dez) dias para recorrer do despacho de deferimento de
quaisquer alistamento ou transferência, nos termos do Artigo 45, § 7º do Código Eleitoral,
regulamentado pelo Artigo 17, § 1º da Resolução TSE nº. 21.538/2003 e Artigo 57 do
Código Eleitoral, regulamentado pelo Artigo 18, § 5º da Resolução TSE nº. 21.538/2013. E
para que ninguém alegue desconhecimento, mandou publicar no Diário de Justiça
Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas - TRE/AM. Dado e passado nesta
cidade de Nhamundá. Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.
Eu ________, João Marcos Nascimento Lopes, Chefe de Cartório da 43ª Zona Eleitoral,
digitei e subscrevi.
Marcelo Cruz de Oliveira
Juiz Eleitoral da 43ª ZE

Nhamundá-AM

034ª Zona Eleitoral
Edital

EDITAL Nº 58/2018 ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2018

APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS
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Sua Excelentíssimo o Senhor ROBERTO SANTOS TAKETOMI, Juiz Eleitoral da 34ª Zona
do Estado do Amazonas, com Jurisdição no Município de Novo Airão, na forma da lei.
FAZ SABER, aos interessados que foi protocolizado em 02.12.2018, na sede deste Juízo
Eleitoral, a prestação de contas finais do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB, n. 15, relativas à Eleição Suplementar 2018.
Nos termos do art. 51 da Resolução TSE n. 23.463/2015, partidos políticos, candidatos,
coligação, bem como Ministério Público poderão impugnar as contas finais no prazo de 3
(três) dias, iniciado na publicação deste édito, mediante petição fundamentada dirigida ao
Juiz Eleitoral. As informações sobre as citadas contas estão disponíveis na sede do Juízo
Eleitoral, no horário do plantão de 8 às 14 horas, nos dias úteis, e de 14 às 19, nos
sábados,
domingos
e
feriados,
bem
como
no
endereço
eletrônico:
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes2018/divulgacandcontas#/candidato/2016/10341020
16/02011/40000616142>. Dado e passado nesta cidade de Novo Airão, Estado do
Amazonas, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu,
Orlando Marques Rodrigues, Chefe de Cartório, digitei e subscrevo de ordem o presente
edital.

ORLANDO MARQUES RODRIGUES
Chefe da 34ª ZE

014ª Zona Eleitoral
Edital

EDITAL N. 032 _2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA, DOUTORA RAFAELLY DA SILVA LAMPERT, JUÍZA
ELEITORAL DA 14ª ZONA DE BOCA DO ACRE.

TORNO PÚBLICO, a todos quantos virem ou tomarem conhecimento do presente Edital,
que a Direção partidária abaixo indicada apresentou prestação de contas anual alusiva ao
exercício financeiro de 2017:
Partido dos Trabalhadores de Boca do Acre.
Nos termos do §3º do art. 31 da Resolução-TSE nº 23.546/2017, caberá ao Ministério
Público ou a qualquer partido político, no prazo de 05 (cinco) dias a contar dessa
publicação, impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar
provas e pedir abertura de investigação para a apuração de qualquer ato que viole as
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados
estejam sujeitos.
Dado e passado nesta Cidade de Boca do Acre, Estado do Amazonas, aos Treze dias do
mês de Novembro do ano de dois mil e Dezoito Eu____ Andrey Ylyuchen Rui Theotonio
Lavro e Subscrevo o Presente Edital.

ANDREY YLYUCHEN RUI THEOTONIO
CHEFE DE CARTÓRIO 14ª ZE

EDITAL N.º 033_2018 e PORTARIA n.º 001_2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA RAFAELLY DA SILVA LAMPERT, JUÍZA
ELEITORAL DA 14ª ZONA DE BOCA DO ACRE.

FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que
em conformidade com o artigo 29, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas, combinado com os artigos 8º, caput, e 14º, inciso IV, da Resolução
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TSE n.º 7.651/65, e de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Resolução TSE
n.º 21.372, de 25 de março de 2003, fará realizar nas dependências do prédio do cartório
da 14ª Zona Eleitoral, no dia 10 de Dezembro de 2018, a audiência inaugural dos trabalhos
de Correição Ordinária na referida Zona Eleitoral, os quais se estenderão até o dia 11 de
Dezembro de 2018, para o que convoca todos os interessados e torna público que,
quaisquer sugestões, denúncias ou notícias de irregularidades sobre os serviços eleitorais
prestados por este cartório, deverão ser apresentados diretamente à Comissão designada,
ao longo da Correição, cujo secretário será o servidor Andrey Ylyuchen Rui Theotonio,
Técnico Judiciário, matrícula 2302053.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que no futuro ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir este EDITAL que será publicado no Diário de Justiça
Eletrônico e afixado no átrio do cartório desta 14ª Zona Eleitoral.
DADO E PASSADO em Boca do Acre, Estado do Amazonas, aos Três dias do mês de
Dezembro de Dois Mil e Dezoito. Eu, __ Andrey Ylyuchen Rui Theotonio, lavro o e
subscrevo o presente.

ANDREY YLYUCHEN RUI THEOTONIO
CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL

PORTARIA n.º 001_2018

Drª. RAFAELLY DA SILVA LAMPERT, Juíza da 14ª Zona Eleitoral, com jurisdição em Boca
do Acre, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, etc.
CONSIDERANDO o disposto no art. 23, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas c/c art. 8º, "caput" e art. 14, IV, da Resolução TSE n.º
7.651/65;
CONSIDERANDO que a Resolução TSE n.º 21.372, de 25/03/2003, estabeleceu os
procedimentos e rotinas para a realização de correições em todas as Zonas Eleitorais do
país;
CONSIDERANDO o disposto no Provimento n.º 09/2010, da Douta Corregedoria Regional
Eleitoral do Amazonas, que regulamenta o uso do Sistema de Inspeções e Correições
Eleitorais (SICEL) nas Zonas Eleitorais;
RESOLVE:
Art. 01º. DESIGNAR o servidor ANDREY YLYUCHEN RUI THEOTONIO, Técnico
Judiciário, lotado na 14ª Zona Eleitoral, para secretariar os trabalhos da Correição
Ordinária a ser realizada nas dependências da 14ª Zona Eleitoral, no período de
10/12/2018 à 11/12/2018, a fim de aferir a regularidade do funcionamento do Cartório
Eleitoral e de seus serviços, durante o ano de 2018.
Art. 02º Essa portaria entrará em vigor na data da publicação.
Boca do Acre, 03 de Dezembro de 2018.

RAFAELLY DA SILVA LAMPERT
JUÍZA ELEITORAL

008ª Zona Eleitoral
Ato Judicial

Processo n . 17-36.2016.6.04.0008

Processo n. 17-36.2016.6.04.0008:
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DECISÃO:

Vistos.
Proceda o cartório eleitoral às diligências procedimentais previstas no artigo 31 e seguintes
da Resolução-TSE n. 23.464/2015, voltando-me conclusos para sentença após seu
esgotamento.
Ao cartório eleitoral para as providências devidas.
Publique-se. Cumpra-se.
Coari, 26 de novembro de 2018.

FÁBIO LOPES ALFAIA
Juiz Eleitoral

8ª ZE

Processo n. 28-65.2016.6.04.0008

Processo n. 28-65.2016.6.04.0008
Autos de Prestação de Contas Anual de Partido Político
Requerente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PMDB.

Promotor Eleitoral: Dr. Flávio Mota Morais Silveira.
Advogado: Fernando Oliveira de Almeida

OAB/AM 9.481

SENTENÇA:

Vistos etc.
Versam os autos sobre Prestação de Contas Anual de Partido por parte do diretório
municipal do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMDB
referente ao exercício financeiro de 2015.
Verificou-se que os autos de processo de n. 23-43.2016.6.04.0008 continham as mesmas
partes, causa de pedir e pedido deste feito, tendo este Juízo determinado a intimação da
parte requerente, tendo esta restado silente.
Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público Eleitoral promoveu pela
realização de diligências.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relato necessário. Passo a decidir.
É de rigor o reconhecimento da litispendência deste feito com os autos de processo de n.
23-43.2016.6.04.0008 e com a extinção do presente feito, na medida em que o outro
processo foi instaurado anteriormente (30.3.2016).
Assim, com base no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, EXTINGO o presente feito
sem resolução do mérito.
Dê-se ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Intime-se, mediante AR e/ou oficial de justiça, a agremiação interessada.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Coari, 26 de novembro de 2018.

FÁBIO LOPES ALFAIA
Juiz Eleitoral - 8ª ZE
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006ª Zona Eleitoral
Edital

EDITAL N.º 69/2018 - LOTE 0032/2018 EDITAL Nº 70/2018 - LOTE 0032/2018

EDITAL N.º 69/2018

LOTE 0032/2018

REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO/TRANSFERÊNCIA/ REVISÃO/2ª VIA
DEFERIDOS
O Doutor Geildson de Souza Lima, Juiz Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral do Estado do
Amazonas, com jurisdição no Município de Manacapuru/AM, no uso de suas atribuições
legais, etc.,
FAZ SABER, aos que o presente Edital Virem ou dele conhecimento tiverem que,
em cumprimento ao disposto no Art. 45, § 6º c/c Art. 57 da Lei n.º 4.737/68 (Código
Eleitoral) foram DEFERIDOS por este Juízo os Requerimentos de ALISTAMENTO
ELEITORAIS/REVISÃO/2ª VIA e TRANSFERÊNCIA ELEITORAL apresentados nesta 6ª
Zona no período de 19/11/2018 a 23/11/2018, referente ao lote de Raes n.º 0032/2018.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes
nas localidades abrangidas pela zona eleitoral, determinou a Excelentíssimo Senhor Juiz,
que fosse afixado o presente edital com a respectiva lista de Eleitores
Inscritos/Transferidos e Revisados para Publicação emitido pelo Sistema ELO no átrio do
Cartório Eleitoral da 6ª Zona, para conhecimento dos partidos políticos e demais
interessados, que podem impugnar os requerimentos de transferências no prazo de dez
(10) dias, na forma do Artigo 57 do C.E..
Expedido nesta cidade de Manacapuru/AM, aos três dias do mês de dezembro do ano de
dois mil e dezoito. Eu, ______, João Francisco Souza da Silva Chefe de Cartório da 6ª
Zona Eleitoral, preparei e conferi assino o presente edital, subscrito pela MM Juiz Eleitoral.
GEILDSON DE SOUZA
Juiz Eleitoral

6ª ZE-TRE/AM

EDITAL N.º 70/2018

LOTE 0033/2018

REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO/TRANSFERÊNCIA/ REVISÃO/2ª VIA
DEFERIDOS
O Doutor Geildson de Souza Lima, Juiz Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral do Estado do
Amazonas, com jurisdição no Município de Manacapuru/AM, no uso de suas atribuições
legais, etc.,
FAZ SABER, aos que o presente Edital Virem ou dele conhecimento tiverem que,
em cumprimento ao disposto no Art. 45, § 6º c/c Art. 57 da Lei n.º 4.737/68 (Código
Eleitoral) foram DEFERIDOS por este Juízo os Requerimentos de ALISTAMENTO
ELEITORAIS/REVISÃO/2ª VIA e TRANSFERÊNCIA ELEITORAL apresentados nesta 6ª
Zona no período de 26/11/2018 a 23/11/2018, referente ao lote de Raes n.º 0033/2018.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes
nas localidades abrangidas pela zona eleitoral, determinou a Excelentíssimo Senhor Juiz,
que fosse afixado o presente edital com a respectiva lista de Eleitores
Inscritos/Transferidos e Revisados para Publicação emitido pelo Sistema ELO no átrio do
Cartório Eleitoral da 6ª Zona, para conhecimento dos partidos políticos e demais
interessados, que podem impugnar os requerimentos de transferências no prazo de dez
(10) dias, na forma do Artigo 57 do C.E..
Expedido nesta cidade de Manacapuru/AM, aos três dias do mês de dezembro do ano de
dois mil e dezoito. Eu, ______, João Francisco Souza da Silva Chefe de Cartório da 6ª
Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Documento assinado
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico www.tre-am.jus.br

Ano 2018, Número 228 Manaus, quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Página 38

Zona Eleitoral, preparei e conferi assino o presente edital, subscrito pela MM Juiz Eleitoral.
GEILDSON DE SOUZA
Juiz Eleitoral

6ª ZE-TRE/AM

EDITAL N.º 71/2018 - LOTE 0034/2018

EDITAL N.º 71/2018

LOTE 0034/2018

REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO/TRANSFERÊNCIA/ REVISÃO/2ª VIA
DEFERIDOS
O Doutor Geildson de Souza Lima, Juiz Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral do Estado do
Amazonas, com jurisdição no Município de Manacapuru/AM, no uso de suas atribuições
legais, etc.,
FAZ SABER, aos que o presente Edital Virem ou dele conhecimento tiverem que,
em cumprimento ao disposto no Art. 45, § 6º c/c Art. 57 da Lei n.º 4.737/68 (Código
Eleitoral) foram DEFERIDOS por este Juízo os Requerimentos de ALISTAMENTO
ELEITORAIS/REVISÃO/2ª VIA e TRANSFERÊNCIA ELEITORAL apresentados nesta 6ª
Zona no período de 26/11/2018 a 03/12/2018, referente ao lote de Raes n.º 0034/2018.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes
nas localidades abrangidas pela zona eleitoral, determinou a Excelentíssimo Senhor Juiz,
que fosse afixado o presente edital com a respectiva lista de Eleitores
Inscritos/Transferidos e Revisados para Publicação emitido pelo Sistema ELO no átrio do
Cartório Eleitoral da 6ª Zona, para conhecimento dos partidos políticos e demais
interessados, que podem impugnar os requerimentos de transferências no prazo de dez
(10) dias, na forma do Artigo 57 do C.E..
Expedido nesta cidade de Manacapuru/AM, aos três dias do mês de dezembro do ano de
dois mil e dezoito. Eu, ______, João Francisco Souza da Silva Chefe de Cartório da 6ª
Zona Eleitoral, preparei e conferi assino o presente edital, subscrito pela MM Juiz Eleitoral.
GEILDSON DE SOUZA
Juiz Eleitoral

6ª ZE-TRE/AM
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