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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 2

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 186 do Regimento Interno do Tribunal Resolução TRE-PE nº 292/2017,
RESOLVE designar, ad referendum do Tribunal, a juíza Priscila Maria de Sá Torres Brandão, titular
da 130ª Zona Eleitoral, Capoeiras, para responder cumulativamente pelo Juízo da 52ª Zona Eleitoral,
São Bento do Una, no período de 02 a 31/01/2018, por motivo de férias do juiz titular, Dr. Daniel Silva
Paiva.

Recife, 03 de janeiro de 2018.

AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Presidente no exercício da Presidência

PORTARIA Nº 3

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e
considerando que Dr. Fellipe Augusto Gemir Guimarães, Juiz da 8ª Zona Eleitoral, Recife, requereu
dispensa da referida função eleitoral, a partir de janeiro de 2018, consoante consta no Proceso SEI nº
0044054-37.2017.6.17.8000;
considerando a impossibilidade de realizar abertura de inscrição para rodízio, análise da situação dos
inscritos e julgamento do processo a curto prazo;
considerando, por outro lado, que o Juízo Eleitoral não pode ficar acéfalo;
considerando o disposto nos arts. 186 a 192 do Regimento Interno do Tribunal - Resolução TRE-PE
nº 292/2017,
RESOLVE ad referendum do Tribunal

a) dispensar, a requerimento do próprio, Dr. Fellipe Augusto Gemir Guimarães da função de Juiz da
8ª Zona Eleitoral, Recife;

b) designar Dra. Laís Monteiro de Moraes Fragoso Costa, titular da 7ª Zona Eleitoral, Recife, para
responder cumulativamente pela aludida função;

c) validar os efeitos desta Portaria a partir de 02/01/2018 e recomendar à Secretaria de Gestão de
Pessoas que adote as providências necessárias à abertura de inscrição e designação de novo juiz
para a 8ª Zona Eleitoral, pelos critérios de rodízio.
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Recife, 03 de janeiro de 2018.

AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Presidente no exercício da Presidência

PORTARIA Nº 13

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e
considerando o Ato nº 1365/17-SEJU, publicado no DJE do TJPE de 11/12/2017, que designa a
magistrada Alexandra Loose, titular da 21ª Zona Eleitoral, Glória de Goitá, para ter exercício
provisório na Central de Agilização Processual da Capital;
considerando o Ato nº 1349/17-SEJU, publicado no DJE do TJPE de 04/12/2017, que designa o juiz
Lauro Pedro dos Santos Neto para atuar, cumulativamente e na condição de auxiliar, na Comarca de
Glória de Goitá;
considerando que através da Portaria TRE nº 1.116, de 03/11/2017, o magistrado já havia sido
designado para responder pela referida Zona Eleitoral, enquanto a titular estava em gozo de licença
médica,
RESOLVE designar, ad referendum do Tribunal, o magistrado Lauro Pedro dos Santos Neto, Juiz da
Vara dos Executivos Fiscais de Jaboatão dos Guararapes e Juiz Auxiliar de Glória de Goitá, para
continuar respondendo pela 21ª Zona Eleitoral, Glória de Goitá, até ulterior deliberação.

Recife, 09 de janeiro de 2018.

AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Presidente no exercício da Presidência

VICE-PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
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(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS
2ª Zona Eleitoral

Sentenças

SENTENÇA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59-94.2017.6.17.0103
INTERESSADO: DEBÓRA TENÓRIO CAMPOS

SENTENÇA
Cuida-se de processo administrativo referente a DEBÓRA TENÓRIO CAMPOS, portadora da
inscrição eleitoral nº 0912 3119 0817, ausente aos trabalhos eleitorais no 1º turno das Eleições
Municipais de 2016 na função de 2ª Secretária da mesa receptora de votos da 117ª seção da extinta
103ª Zona Eleitoral.
Documentos juntados comprovam que a mesária não compareceu ao 1º turno das eleições de 2016 e
instada a se manifestar através do Mandado de Citação à fl. 15, alegou não ter recebido qualquer
correspondência sobre o assunto.
O Ministério Público Eleitoral oficiou no feito, manifestando-se pela extinção do presente processo à
fl. 20.
É o breve relatório. Decido.
Verifico que a eleitora foi convocada para trabalhar como mesária nas eleições 2016, na seção nº
117ª, não comparecendo ao local de trabalho nos dias de realização das eleições.
A mesária informou que não foi comunicada de sua convocação e não há nos autos prova de que a
mesma tenha recebido a Carta de Convocação para os trabalhos eleitorais.
Destarte, diante dos fatos e documentos, está justificada a ausência da eleitora aos trabalhos
eleitorais.
Nesse diapasão, considerando os documentos acostados aos autos, e apoiado no Parecer do
Ministério Público Eleitoral, acolhendo as razões ali expostas, decido pela improcedência do presente
procedimento administrativo e determino o ARQUIVAMENTO dos autos com a correção da situação
eleitoral de DEBÓRA TENÓRIO CAMPOS, inscrição nº 0912 3119 0817 com o devido registro do
código de ASE 175 (regularização de ausência aos trabalhos eleitorais), alusivo ao 1º turno das
eleições 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após as devidas providências, arquivem-se os presentes autos.

Recife, 13 de dezembro de 2017.

AILTON ALFREDO DE SOUZA
Juiz da 2ª Zona Eleitoral
Auxiliar da Prestação de Contas da Capital

15ª Zona Eleitoral
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Outros

INTIMAÇÃO DE DESPACHO

Republicado para constar os nomes das partes.
Ficam intimados de todo teor do despacho, abaixo transcrito na íntegra, os Dr. Maurício Bezerra
Alves Filho – OAB/PE 23.923-D e o Dr. Plínio Antônio Leite Pimentel Filho – OAB/PE 18.665-D.
Ação Penal nº 2-49.2017.6.17.0015
AUTOR: Ministério Público Eleitoral
RÉU: Labreildes dos Santos Inácio
DESPACHO

1. Defiro o pedido de juntada feito pelo Ministério Público, f. 205-227.
2. Sobre os documentos juntados, manifeste-se a defesa no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se no dia 2/2/2018, às 9h, na Vara de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca.
4. As testemunhas arroladas na resposta à acusação deverão comparecer independente de
intimação deste Juízo Eleitoral.
5. Aguarde-se o término do prazo do recesso judicial para execução das intimações necessárias.
6. Cumpra-se.

Cabo de Santo Agostinho, 8 de janeiro de 2018.

Dr. Álvaro Mariano da Penha
Juiz Eleitoral

45ª Zona Eleitoral
Outros

INTIMAÇÃO

REPRESENTAÇÃO N.º: 158-44.2017.6.17.0045
PROTOCOLO N.º: 16.496/2017
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO UNIÃO POR BELO JARDIM (SD/PMDB/DEM/PC do B, PEN, PV,
PHS, PSL, PP)
ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA ALBUQUERQUE – OAB – PE N.º 35.044
ADVOGADO: DANIEL DA SILVA LOPES – OAB – PE N.º 32.652
ADVOGADA: TAMARA MARCENA SANTOS – OAB – PE N.º 43.668
ADVOGADO: SERGIO PAES E SILVA SOBRINHO – OAB – PE N.º 38.949
ADVOGADA: BRUNA GALVÃO ALBUQUERQUE DA SILVEIRA – OAB – PE N.º 38.528
REPRESENTADO: FRANCISCO HÉLIO DE MELO SANTOS
ADVOGADO: URIEL JOSÉ CAMPELO FILHO – OAB – PE N.º 38.480
ADVOGADO: JOSÉ CLAUDIO OLIVEIRA MERGULHÃO JÚNIOR – OAB – PE N.º 34.728
ADVOGADO: DANILO RAFAEL DA SILVA MERGULHÃO – OAB – PE N.º 27.744
ADVOGADO: MARCÍLIO DE OLIVEIRA CUMARU – OAB – PE N.º 19.225
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ADVOGADA: MARIA LUISA DE MEDEIROS LACERDA – OAB – PE N.º 39.602
ADVOGADO: ALISSON EMMANUEL DE OLIVEIRA LUCENA – OAB – PE N.º 37.719
REPRESENTADO: ELIZABETE DE OLIVEIRA PORTO
ADVOGADO: CLEBSON LUCIO DA SILVA – OAB-PE N.º 38.529
REPRESENTADO: MARIA CLARA CLARA
ASSUNTO: DIVULGAÇÃO IRREGULAR PESQUISA – ELEIÇÕES 2017

DESPACHO

Considerando certidão do presente nos autos, em relação a impossibilidade de citar a representada
MARIA CLARA CLARA, vez que qualificação na inicial foi feita de forma genérica, com endereço
informado do comitê de campanha do então candidato FRANCISCO HÉLIO DE MELO SANTOS,
chamo o feito a ordem e determino, para que se realize a devida citação, nos termos do art. 10, §2º,
da Resolução TSE n.º 23.462/2015 que se intime, via DJE, a Coligação Representante para que, em
24h, emende a inicial, fazendo a devida qualificação (nome completo e correto endereço) do
representado (MARIA CLARA CLARA), sob pena de indeferimento da inicial.

Belo Jardim - PE, 08 de janeiro de 2018.

DEMETRIUS LIBERATO SILVEIRA AGUIAR
JUIZ ELEITORAL

INTIMAÇÃO

REPRESENTAÇÃO N.º: 160-14.2017.6.17.0045
PROTOCOLO N.º: 16.498/2017
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO UNIÃO POR BELO JARDIM (SD/PMDB/DEM/PC do B, PEN, PV,
PHS, PSL, PP)
ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA ALBUQUERQUE – OAB – PE N.º 35.044
ADVOGADO: DANIEL DA SILVA LOPES – OAB – PE N.º 32.652
ADVOGADA: TAMARA MARCENA SANTOS – OAB – PE N.º 43.668
ADVOGADO: SERGIO PAES E SILVA SOBRINHO – OAB – PE N.º 38.949
ADVOGADA: BRUNA GALVÃO ALBUQUERQUE DA SILVEIRA – OAB – PE N.º 38.528
REPRESENTADO: LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA: RAISSA BRAGA CAMPELO – OAB – PE N.º 29.280
ADVOGADO: KELVIN EMMANOEL GOMES – OAB – PE N.º 34.907
REPRESENTADO: ALYSON DA SILVA OLIVEIRA
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL – LTDA
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA DE MELO CUNHA – OAB – SP N.º 266.298 E OUTROS
ASSUNTO: DIVULGAÇÃO IRREGULAR PESQUISA – ELEIÇÕES 2017

DESPACHO

Considerando certidão do presente nos autos, em relação a impossibilidade de citar o representado
ALYSON DA SILVA OLIVEIRA, vez que qualificação na inicial foi feita de forma genérica, com
endereço informado do comitê de campanha do então candidato LUIZ CARLOS BEZERRA DA
SILVA, chamo o feito a ordem e determino, para que se realize a devida citação, nos termos do art.
10, §2º, da Resolução TSE n.º 23.462/2015 que se intime, via DJE, a Coligação Representante para
que, em 24h, emende a inicial, fazendo a devida qualificação (nome completo e correto endereço) do
representado (ALYSON DA SILVA OLIVEIRA), sob pena de indeferimento da inicial.
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Belo Jardim - PE, 08 de janeiro de 2018.

DEMETRIUS LIBERATO SILVEIRA AGUIAR
JUIZ ELEITORAL

INTIMAÇÃO

REPRESENTAÇÃO N.º: 161-96.2017.6.17.0045
PROTOCOLO N.º: 16.499/2017
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO UNIÃO POR BELO JARDIM (SD/PMDB/DEM/PC do B, PEN, PV,
PHS, PSL, PP)
ADVOGADO: RODRIGO DA SILVA ALBUQUERQUE – OAB – PE N.º 35.044
ADVOGADO: DANIEL DA SILVA LOPES – OAB – PE N.º 32.652
ADVOGADA: TAMARA MARCENA SANTOS – OAB – PE N.º 43.668
ADVOGADO: SERGIO PAES E SILVA SOBRINHO – OAB – PE N.º 38.949
ADVOGADA: BRUNA GALVÃO ALBUQUERQUE DA SILVEIRA – OAB – PE N.º 38.528
REPRESENTADO: LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA: RAISSA BRAGA CAMPELO – OAB – PE N.º 29.280
ADVOGADO: KELVIN EMMANOEL GOMES – OAB – PE N.º 34.907
REPRESENTADO: ALYSON DA SILVA OLIVEIRA
REPRESENTADO: SORAIA MARIA
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL – LTDA
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA DE MELO CUNHA – OAB – SP N.º 266.298 E OUTROS
ASSUNTO: DIVULGAÇÃO IRREGULAR PESQUISA – ELEIÇÕES 2017

DESPACHO

Considerando certidão do presente nos autos, em relação a impossibilidade de citar os representados
ALYSON DA SILVA OLIVEIRA E SORAIA MARIA, vez que qualificação na inicial foi feita de forma
genérica, com endereço informado do comitê de campanha do então candidato LUIZ CARLOS
BEZERRA DA SILVA, chamo o feito a ordem e determino, para que se realize a devida citação, nos
termos do art. 10, §2º, da Resolução TSE n.º 23.462/2015 que se intime, via DJE, a Coligação
Representante para que, em 24h, emende a inicial, fazendo a devida qualificação (nome completo e
correto endereço) dos representados, sob pena de indeferimento da inicial.

Belo Jardim - PE, 08 de janeiro de 2018.

DEMETRIUS LIBERATO SILVEIRA AGUIAR
JUIZ ELEITORAL

71ª Zona Eleitoral
Sentenças
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Prestação de contas n.º 129-13.2017.6.17.0071

Protocolo n.º 11.172/2017
Partido Trabalhista Cristão - PTC
Advogado: Renato Godoy Inacio de Oliveira – OAB/PE nº 26.445 - D
Exercício Financeiro 2016

Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2016,
da Comissão Provisória do Partido Trabalhista Cristão - PTC do município de Serra Talhada/PE,
apresentada tempestivamente em 28 de abril de 2017.
Publicado edital aludido no art. 45, I, Resolução n.º 23.465/2015, decorreu o prazo de 03 (três) dias
sem que houvesse qualquer impugnação.
Em atendimento ao disposto no art. 45, II da Resolução n.º 23.464/2015 foram juntados extratos
eletrônicos que confirmam a ausência de movimentação financeira declarada.
Em parecer emitido pela unidade técnica foi constatado o não recebimento de cotas do fundo
partidário pelo Partido e também o não recebimento de recursos de origem não identificada (RONI) e
nem de fontes vedadas, durante o exercício financeiro de 2016. Por fim, foi constatada a ausência de
assinatura do Presidente do Partido na declaração de ausência de movimentação de recursos, bem
como na procuração, pelo que se sugeriu a intimação do prestador de contas para sanar as citadas
falhas, sob pena de as contas serem julgadas como não prestadas.
Devidamente intimada, a agremiação partidária providenciou a assinatura do Presidente nos
documentos mencionados, conforme certidão de fls. 13.
Após, foi emitido parecer técnico conclusivo, o qual opinou pela aprovação das contas partidárias.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aprovação das contas
(fls. 14).
Decido.
Preliminarmente, constata-se que os documentos apresentados nos autos em tela atendem à
exigência prevista no § 4º do art. 32 da Lei n.º 9.096/95, que assim dispõe:
“Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do
responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos nesse período”. (Incluído pela Lei n.º 13.165/2015).
O presente exame foi realizado à luz da Legislação Eleitoral e Resoluções emanadas do Tribunal
Superior Eleitoral.
Tendo em vista a regularidade das informações prestadas, decido pela APROVAÇÃO das contas
apresentadas pela Comissão Provisória do Partido Trabalhista Cristão - PTC, do Município de Serra
Talhada/PE, relativo ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no art. 32, § 4ª, da Lei nº.
9.096/95, bem como no disposto no 46, inciso I da Resolução 23.464/2015 do TSE.
Publique-se. Registre-se e Intime-se.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, registre-se a informação no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Serra Talhada, 28 de dezembro de 2017.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres
Juiz da 71.ª Zona Eleitoral de Pernambuco

Prestação de contas n.º 130-95.2017.6.17.0071

Protocolo n.º 11.390/2017
Partido da Mobilização Nacional - PMN
Advogado: Renato Godoy Inacio de Oliveira – OAB/PE nº 26.445 - D
Exercício Financeiro 2016
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Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2016,
da Comissão Provisória do Partido da Mobilização Nacional - PMN do município de Serra
Talhada/PE, apresentada intempestivamente em 02 de maio de 2017.
Publicado edital aludido no art. 45, I, Resolução n.º 23.465/2015, decorreu o prazo de 03 (três) dias
sem que houvesse qualquer impugnação.
Em atendimento ao disposto no art. 45, II da Resolução n.º 23.464/2015 foram juntados extratos
eletrônicos que confirmam a ausência de movimentação financeira declarada.
Em parecer emitido pela unidade técnica foi constatado o não recebimento de cotas do fundo
partidário pelo Partido e também o não recebimento de recursos de origem não identificada (RONI) e
nem de fontes vedadas, durante o exercício financeiro de 2016. Por fim, foi constatada a ausência de
assinatura do Presidente do Partido na declaração de ausência de movimentação de recursos, bem
como na procuração, pelo que se sugeriu a intimação do prestador de contas para sanar as citadas
falhas, sob pena de as contas serem julgadas como não prestadas.
Devidamente intimada, a agremiação partidária providenciou a assinatura do Presidente nos
documentos mencionados, conforme certidão de fls. 12.
Após, foi emitido parecer técnico conclusivo, o qual opinou pela aprovação das contas partidárias.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aprovação das contas
(fls. 17).
Decido.
Preliminarmente, constata-se que os documentos apresentados nos autos em tela atendem à
exigência prevista no § 4º do art. 32 da Lei n.º 9.096/95, que assim dispõe:
“Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do
responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos nesse período”. (Incluído pela Lei n.º 13.165/2015).
O presente exame foi realizado à luz da Legislação Eleitoral e Resoluções emanadas do Tribunal
Superior Eleitoral.
Tendo em vista a regularidade das informações prestadas, decido pela APROVAÇÃO das contas
apresentadas pela Comissão Provisória do Partido da Mobilização Nacional - PMN, do Município de
Serra Talhada/PE, relativo ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no art. 32, § 4ª, da Lei
nº. 9.096/95, bem como no disposto no 46, inciso I da Resolução 23.464/2015 do TSE.
Publique-se. Registre-se e Intime-se.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, registre-se a informação no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Serra Talhada, 29 de dezembro de 2017.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres
Juiz da 71.ª Zona Eleitoral de Pernambuco

Prestação de contas n.º 131-80.2017.6.17.0071

Protocolo n.º 11.438/2017
Partido da Mulher Brasileira - PMB
Advogado: Renato Godoy Inacio de Oliveira – OAB/PE nº 26.445 - D
Exercício Financeiro 2016

Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2016,
da Comissão Provisória do Partido da Mulher Brasileira - PMB do município de Serra Talhada/PE,
apresentada intempestivamente em 02 de maio de 2017.
Publicado edital aludido no art. 45, I, Resolução n.º 23.465/2015, decorreu o prazo de 03 (três) dias
sem que houvesse qualquer impugnação.
Em atendimento ao disposto no art. 45, II da Resolução n.º 23.464/2015 foram juntados extratos
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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eletrônicos que confirmam a ausência de movimentação financeira declarada.
Em parecer emitido pela unidade técnica foi constatado o não recebimento de cotas do fundo
partidário pelo Partido e também o não recebimento de recursos de origem não identificada (RONI) e
nem de fontes vedadas, durante o exercício financeiro de 2016. Por fim, foi constatada a ausência de
assinatura do Tesoureiro do Partido na declaração de ausência de movimentação de recursos, pelo
que se sugeriu a intimação do prestador de contas para sanar as citadas falhas, sob pena de as
contas serem julgadas como aprovadas com ressalvas.
Devidamente intimada, a agremiação partidária deixou transcorrer o prazo sem manifestação,
conforme certidão de fls. 15.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aprovação com
ressalvas das contas (fls. 17-18).
Decido.
Preliminarmente, constata-se que os documentos apresentados nos autos em tela atendem em parte
às exigências previstas no § 4º do art. 32 da Lei n.º 9.096/95, bem como no § 3º, inciso II do art. 28
da Resolução TSE nº 23.464/2015, que assim dispõem:
“Art. 32, § 4º: Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral,
exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração
de ausência de movimentação de recursos nesse período”. (Incluído pela Lei n.º 13.165/2015).
“Art. 28, § 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado
recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência
de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput
e deve ser:
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;”
O presente exame foi realizado à luz da Legislação Eleitoral e Resoluções emanadas do Tribunal
Superior Eleitoral.
Tendo em vista que a irregularidade apontada (ausência de assinatura do Tesoureiro do Partido na
declaração de ausência de movimentação de recursos) não é capaz de comprometer a regularidade
das presentes contas, decido pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas pela
Comissão Provisória do Partido da Mulher Brasileira - PMB, do Município de Serra Talhada/PE,
relativo ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no art. 32, § 4ª, da Lei nº. 9.096/95, bem
como no disposto no 46, inciso II da Resolução 23.464/2015 do TSE.
Publique-se. Registre-se e Intime-se.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, registre-se a informação no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Serra Talhada, 29 de dezembro de 2017.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres
Juiz da 71.ª Zona Eleitoral de Pernambuco

Prestação de contas n.º 139-57.2017.6.17.0071

Protocolo n.º 26.042/2017
Partido Social Cristão - PSC
Advogado: Victor Vinícius Diniz Oliveira – OAB/PE nº 38.526
Exercício Financeiro 2016

Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2016,
da Comissão Provisória do Partido Social Cristão - PSC do município de Serra Talhada/PE,
apresentada intempestivamente em 06 de novembro de 2017.
Publicado edital aludido no art. 45, I, Resolução n.º 23.465/2015, decorreu o prazo de 03 (três) dias
sem que houvesse qualquer impugnação.
Em atendimento ao disposto no art. 45, II da Resolução n.º 23.464/2015 foram juntados extratos
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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eletrônicos que confirmam a ausência de movimentação financeira declarada.
Em parecer emitido pela unidade técnica foi constatado o não recebimento de cotas do fundo
partidário pelo Partido e também o não recebimento de recursos de origem não identificada (RONI) e
nem de fontes vedadas, durante o exercício financeiro de 2016. Por fim, foi constatada a ausência de
procuração, pelo que se sugeriu a intimação do prestador de contas para sanar a citada falha, sob
pena de as contas serem julgadas como não prestadas.
Devidamente intimada, a agremiação partidária providenciou a juntada do instrumento de procuração,
às fls. 15.
Após, foi emitido parecer técnico conclusivo, o qual opinou pela aprovação das contas partidárias.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aprovação das contas
(fls. 19).
Decido.
Preliminarmente, constata-se que os documentos apresentados nos autos em tela atendem à
exigência prevista no § 4º do art. 32 da Lei n.º 9.096/95, que assim dispõe:
“Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do
responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos nesse período”. (Incluído pela Lei n.º 13.165/2015).
O presente exame foi realizado à luz da Legislação Eleitoral e Resoluções emanadas do Tribunal
Superior Eleitoral.
Tendo em vista a regularidade das informações prestadas, decido pela APROVAÇÃO das contas
apresentadas pela Comissão Provisória do Partido Social Cristão - PSC, do Município de Serra
Talhada/PE, relativo ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no art. 32, § 4ª, da Lei nº.
9.096/95, bem como no disposto no 46, inciso I da Resolução 23.464/2015 do TSE.
Publique-se. Registre-se e Intime-se.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, registre-se a informação no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Serra Talhada, 28 de dezembro de 2017.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres
Juiz da 71.ª Zona Eleitoral de Pernambuco

Prestação de contas n.º 136-05.2017.6.17.0071

Protocolo n.º 12.646/2017
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
Advogado: Elaine Cantarelli de Carvalho – OAB/PE nº 29.902, Virtuosa Pires Cantarelli de Carvalho,
OAB/PE nº 33.843
Exercício Financeiro 2016

Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2016,
da Comissão Provisória do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL do município de Serra
Talhada/PE, apresentada intempestivamente em 05 de maio de 2017.
Publicado edital aludido no art. 45, I, Resolução n.º 23.465/2015, decorreu o prazo de 03 (três) dias
sem que houvesse qualquer impugnação.
Em atendimento ao disposto no art. 45, II da Resolução n.º 23.464/2015 foram juntados extratos
eletrônicos que confirmam a ausência de movimentação financeira declarada.
Em parecer emitido pela unidade técnica foi constatado o não recebimento de cotas do fundo
partidário pelo Partido e também o não recebimento de recursos de origem não identificada (RONI) e
nem de fontes vedadas, durante o exercício financeiro de 2016. Por fim, foi constatada a ausência de
procuração, bem como de assinatura do tesoureiro do Partido na declaração de ausência de
movimentação de recursos, pelo que se sugeriu a intimação do prestador de contas para sanar as
citadas falhas, sob pena de as contas serem julgadas como não prestadas.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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Devidamente intimada, a agremiação partidária providenciou a juntada do instrumento de procuração,
bem como a assinatura do tesoureiro na declaração apresentada (fls. 14 e 17).
Após, foi emitido parecer técnico conclusivo, o qual opinou pela aprovação das contas partidárias.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral que opinou pela aprovação das contas
(fls. 21).
Decido.
Preliminarmente, constata-se que os documentos apresentados nos autos em tela atendem à
exigência prevista no § 4º do art. 32 da Lei n.º 9.096/95, que assim dispõe:
“Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado
bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do
responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração de ausência de
movimentação de recursos nesse período”. (Incluído pela Lei n.º 13.165/2015).
O presente exame foi realizado à luz da Legislação Eleitoral e Resoluções emanadas do Tribunal
Superior Eleitoral.
Tendo em vista a regularidade das informações prestadas, decido pela APROVAÇÃO das contas
apresentadas pela Comissão Provisória do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, do Município de
Serra Talhada/PE, relativo ao exercício financeiro de 2016, com fundamento no art. 32, § 4ª, da Lei
nº. 9.096/95, bem como no disposto no 46, inciso I da Resolução 23.464/2015 do TSE.
Publique-se. Registre-se e Intime-se.
Após o trânsito em julgado da presente decisão, registre-se a informação no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, e arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Serra Talhada, 28 de dezembro de 2017.

Diógenes Portela Saboia Soares Torres
Juiz da 71.ª Zona Eleitoral de Pernambuco

72ª Zona Eleitoral

Outros

NOTIFICAÇÃO

Prestação de Contas n.º 22-63.2017.6.17.0072
Protocolo n.º 28.138/2017
Requerente: DEM
Advogado: Raphael Parente Oliveira OAB/PE 26.433 e OAB/CE 23.075-A
Prezada Agremiação,
Em cumprimento ao despacho exarado pelo Exmo. Sr. Juiz desta 72.ª Zona Eleitoral, nos autos do
processo em epígrafe, fica a representação municipal do DEMOCRATAS NOTIFICADA para tomar
ciência do RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS que segue adiante, e
manifestar-se acerca das inconsistências apontadas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Floresta, 09/01/2017.

Amanda de Almeida Gomes
Chefe de Cartório em exercício

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - Exercício 2016
PROCESSO Nº: 22-63.2017.6.17.0072
PROTOCOLO Nº 28.138/2017
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO – ano 2016
REQUERENTE: DEM
RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Trata-se de declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros apresentada pelo DEM Democratas, Município de Floresta, em relação ao exercício financeiro de 2016.
Após exame preambular da prestação de contas e consulta ao sistema SGIP (consulta em anexo),
identificou-se que o documento foi assinado por pessoas estranhas à composição do órgão provisório
municipal.
Diante da informação acima, opina esta analista pela intimação da agremiação partidária para sanar a
ocorrência, sob pena de se considerarem NÃO PRESTADAS as contas partidárias do DEM, referente
ao exercício financeiro de 2016.
À consideração superior.

Floresta, 18 de dezembro de 2017.

Amanda de Almeida Gomes
Chefe de Cartório em exercício

76ª Zona Eleitoral
Editais

Edital 01/2018

Maria Leilza do Nascimento Bem, Chefe do Cartório Eleitoral da 76ª Zona, em cumprimento à
determinação do Excelentíssimo Juíz Eleitoral da 76ª Z.E, Dr Ricardo Guimaraes Luiz Ennes; e com
fulcro no art. 45, inciso I, da Resolução TSE Nº 23.464/2015,
FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este meio,
divulga o recebimento da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos do exercício
financeiro 2016, apresentada pelos seguintes Partidos:

Agremiações do município de Serrita/PE

Partido Trabalhista – PT – Presidente: Pedro Valdenir de Lavor – Tesoureiro José Amadeu Neto –
Advogado: Ronilson Costa Almeida;
Partido Republicano Brasileiro – PRB– Presidente: Joas Gonçalves da Silva – Tesoureiro: Joselia do
Carmo Bem – Advogado: Ronilson Costa Almeida;
Partido Social Cristão – PSC – Presidente: Antonio Ribeiro da Silva – Tesoureiro: José Marcelino
Santos – Advogado: Ronilson Costa Almeida;
Partido Progressita – PP – Presidente: Itala Saraiva Sampaio Peixoto – Tesoureiro: Daniele Saraiva
Sampaio Peixoto – Advogada: Raimunda Ramisse Lucas Moreira;

Agremiações do Município de Cedro/PE

Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – Presidente: Antonio Alves da Cruz Filho –
Tesoureiro – Francisco Pereira da Cruz – Advogado: Ronilson Costa Almeida;
Partido Republicano da Ordem Social – PROS – Presidente: Francisco Mariano Barros – Tesoureiro:
Cicero Barros Rocha – Advogado: Sideni Leite de Souza;

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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Partido Comunista do Brasil – PCdoB– Presidente: Valdeanio Alves Leite – Tesoureiro: Geane Moura
da Silva Leite – Advogado: Sideni Leite de Souza.
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB- Presidente: Maria Anizia do Nascimento Matias –
Tesoureiro: Givanildo Joaquim Matias – Advogado: Sideni Leite de Souza.
Partido dos Trabalhadores do Cedro – PT – Presidente: João Bosco Nogueira de Lima – Tesoureira:
Neilinha Leite Paulo – Advogado: Não Consta
Partido Republicano Social Democrático – PSD– Presidente: Francisco Pereira dos Anjos –
Tesoureira: Najella Kaellyne Cruz Anjos – Advogado: Sideni Leite de Souza.
Partido Trabalhista Cristão – PTC – Presidente: Luiz Joaquim Matias – Tesoureira: Maria Auricelia
Pereira Braz – Advogado: Sideni Leite de Souza.
Partido Democrático Trabalhista –PDT –Presidente: Valdeanio Alves Leite – Tesoureira: Vaniete Irani
Miranda dos Santos – Advogado: Sideni Leite de Souza

Ficam também através deste edital, todos cientes de que, no prazo de (3) três dias, contados a partir
da publicação deste, qualquer interessado poderá apresentar 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.
E para que ninguém alegue ignorância, expede-se o presente edital que será publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e afixado no mural do cartório
eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Serrita, do Estado de Pernambuco e no Cartório da 76ª Zona
Eleitoral, aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (09/01/2018). Eu, Maria Leilza
do Nascimento Bem, Chefe do Cartório, digitei e o subscrevi.

77ª Zona Eleitoral
Sentenças

MESÁRIO FALTOSO

PROCESSO nº 1-72.2017.6.17.0077
Assunto: Mesário Faltoso
Interessado: Thaís Maria Leite Pires

SENTENÇA

Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a falta da mesária
THAÍS MARIA LEITE PIRES, portadora do título eleitoral 089763530809, nomeada para a função de
“2ª mesário” na seção 108, aos trabalhos nas eleições de 02/10/2016.

Devidamente notificada, a mesária apresentou como defesa apenas declaração acostada à fl. 10.

Parecer do Ministério, requerendo a intimação da mesária faltosa para apresentação de
documentação comprobatória (certidão de nascimento).

Novamente notificada, a mesária apresentou os documentos acostados às fls. 16 e 17.

Os autos foram encaminhados ao MPE, que opinou pela condenação da mesária faltosa ao
pagamento da multa prevista no artigo 124 do Código Eleitoral.

É o Relatório. Passo a decidir.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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Observo, inicialmente, que a falta da mesária foi expressamente registrada na ata da eleição relativa
à seção para a qual foi nomeada (doc. de fl. 03), ocasião, em que assumiu a suplente.

Quando oportunamente notificada para apresentar defesa nestes autos, a mesária apresentou
declaração, alegando em síntese, que não pode comparecer aos trabalhos, por amamentar o seu
filho e que foi convocada para trabalhar na zona rural sendo que a mesma exerce o voto na zona
urbana, tornando-se dispendioso o seu comparecimento aos trabalhos eleitorais.

Ocorre que, como bem pontuado pelo representante do Ministério Público Eleitoral, a mesária
apresentou justificativa apenas em 02/03/2017, somente depois de ser notificada pela justiça, ou
seja, após o prazo de cinco dias,contados da data de recebimento da convocação, de modo que não
ampara, em absoluto, a sua pretensão de escusa.

Esclareço que o §4º do artigo 120 do Código Eleitoral estabelece que os nomeados para membros da
mesa receptora de votos possuem prazo de 5 (cinco) dias para justificar os motivos do seu
impedimento. Tal advertência consta, inclusive, na própria convocação. Assim, não há sequer que se
falar em desconhecimento da norma.

Ademais, o art. 365 do Código Eleitoral dispõe que: “O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é
obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitado”. Ou seja,
apenas um motivo realmente relevante seria capaz de justificar a ausência.

Desta forma, não há como aceitar a justificativa apresentada pela mesária no presente processo,
sendo o arbitramento de multa medida que se impõe. Sobre a questão, o artigo 124 do Código
Eleitoral dispõe que o membro da mesa receptora ausente, sem justa causa, aos trabalhos para os
quais foi convocado, incorrerá em multa de meio a um salário mínimo.

Entretanto, o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal veda a vinculação do salário mínimo para
qualquer fim. Resolvendo a questão, a Resolução TSE n.º 21.538/2003, em seu artigo 85, determina
que “a base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem
como das de que trata esta resolução, será o último valor fixado para a Ufir, multiplicado pelo fator
33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de atualização dos
débitos para com a União.”

Explico que a Unidade Fiscal de Referência (Ufir), instituída pela Lei n.º 8.383/91, foi extinta pela MP
n.º 1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição (MP n.º 2.176-79/2001) convertida na Lei n.º
10.522/2002, e seu último valor é R$1,0641.

Destarte, considerando a gravidade do fato e para fins pedagógicos, aplica-se o fator máximo (33,02
UFIR) X R$ 1,0641 ao caso concreto, o que faz resultar no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos), valor este já fixado na própria sentença que pôs fim ao processo de composição
da mesa receptora, devidamente juntada aos presentes autos.

Ante ao exposto, condeno a mesária THAÍS MARIA LEITE PIRES ao pagamento de multa no valor de
R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos) a ser recolhido mediante GRU, nos termos do art.
124 do Código Eleitoral.
Com o efetivo pagamento, lance-se o respectivo ASE de quitação.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se a mesária pessoalmente.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cabrobó, 13 de dezembro de 2017.
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Neider Moreira Reis Júnior
Juiz Eleitoral

PROCESSO nº 2-57.2017.6.17.0077
Assunto: Mesário Faltoso
Interessado: Maria Tânia da Silva Cavalcanti

SENTENÇA

Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a falta da mesária
MARIA TÂNIA DA SILVA CAVALCANTI portadora do título eleitoral 078768650892, nomeada para a
função de “1ª mesária” na seção 74, aos trabalhos nas eleições de 02/10/2016.

Certidão do Cartório as fls 09, relatando que a diligência foi efetuada, porém sem êxito, diante do
insucesso da diligência, foi determinada a citação por edital da mesária faltosa as fls.11, tendo
decorrido o prazo sem manifestação.

Os autos foram encaminhados ao MPE, que opinou pela condenação da mesária faltosa ao
pagamento da multa prevista no artigo 124 do Código Eleitoral.

É o Relatório. Passo a decidir.

Observo, inicialmente, que a falta da mesária foi expressamente registrada na ata da eleição relativa
à seção para a qual foi nomeada (doc. de fl. 03), sendo inclusive substituída pela 1º secretária da
seção.

Quando oportunamente notificada para apresentar defesa nestes autos, através de diligência, bem
como por Edital em consequência, a mesária não apresentou defesa, deixando assim, decorrer o
prazo.

Ocorre que, em diligência efetuada no cartório eleitoral, verifiquei que a mesária não foi devidamente
convocada, razão pela qual não lhe é devida qualquer penalidade.

Ante ao exposto, deixo de aplicar a multa prevista em lei à mesária MARIA TÂNIA DA SILVA
CAVALCANTI, determinando, a regularização de sua situação cadastral.

Publique-se. Registre-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cabrobó, 14 de dezembro de 2017.

Neider Moreira Reis Júnior
Juiz Eleitoral

80ª Zona Eleitoral
Editais
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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Edital de apresentação de alegações finais

EDITAL Nº 2/2017
PROCESSO: PC 21-54.2017.6.17.0080
Partido: DEMOCRATAS – DEM
Advogado: Jussielmo André Saraiva Bezerra – OAB/PE nº 029816

De ordem do Exmº. Diogenes Lemos Calheiros, MMº Juiz da 80ª Zona Eleitoral do Estado de
Pernambuco, abro vista ao partido político acima mencionado para, se entender necessário, a
apresentação de alegações finais no processo no prazo de 3 (três) dias.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral fosse o presente
edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico deste Tribunal.
Dado e passado nesta cidade de Bodocó, em dez de janeiro de dois mil e dezoito,eu, Flávio de
Oliveira Nunes, digitei e assino.

Flávio de Oliveira Nunes
Chefe de Cartório da 80ª ZE/PE

EDITAL Nº 3/2017
PROCESSO: PC 19-84.2018.6.17.0080
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
Advogado: José Maicon de Alencar Xavier– OAB/PE nº 042909

De ordem do Exmº. Diogenes Lemos Calheiros, MMº Juiz da 80ª Zona Eleitoral do Estado de
Pernambuco, abro vista ao partido político acima mencionado para, se entender necessário, a
apresentação de alegações finais no processo no prazo de 3 (três) dias.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral fosse o presente
edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico deste Tribunal.
Dado e passado nesta cidade de Bodocó, em dez de janeiro de dois mil e dezoito,eu, Flávio de
Oliveira Nunes, digitei e assino.

Flávio de Oliveira Nunes
Chefe de Cartório da 80ª ZE/PE

PROCESSO: PC 20-69.2018.6.17.0080
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
Advogado: Francisca Alsileide Lopes de Holanda Sampaio– OAB/PE nº 044612

De ordem do Exmº. Diogenes Lemos Calheiros, MMº Juiz da 80ª Zona Eleitoral do Estado de
Pernambuco, abro vista ao partido político acima mencionado para, se entender necessário, a
apresentação de alegações finais no processo no prazo de 3 (três) dias.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral fosse o presente
edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico deste Tribunal.
Dado e passado nesta cidade de Bodocó, em dez de janeiro de dois mil e dezoito,eu, Flávio de
Oliveira Nunes, digitei e assino.

Flávio de Oliveira Nunes
Chefe de Cartório da 80ª ZE/PE

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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106ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL LISTA DE APOIAMENTO PARTIDO EM FORMAÇÃO

EDITAL N. 2 – TRE/PE/PRES/DG/106ªZE - ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016

(PRAZO: 5 DIAS)

PUBLICAÇÃO DE LISTA DE APOIAMENTO À FORMAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
O Excelentíssimo Senhor JOSÉ ARNALDO VASCONCELOS DA SILVA, Juiz desta 106ª Zona
Eleitoral – Caruaru/PE, em virtude da lei etc. FAZ SABER, a todos que o presente edital virem, dele
conhecimento tiverem e a quem interessar possa que o partido político em formação, com estatuto
devidamente registrado, UNIDADE POPULAR - UP, protocolou neste cartório, em 09/01/2018, sob o
SEI nº 0393-44.2018.6.17.8106, lista de apoiamento de eleitores desta Zona Eleitoral à supracitada
agremiação, para conferência das assinaturas e dos números dos títulos eleitorais e lavratura de
atestado nos termos do § 2º, do art. 11, da Resolução do TSE nº 23.282/2010. TORNA PÚBLICO,
ainda, em cumprimento ao que determina o § 4º, do art. 11, da referida resolução, que a lista ficará
disponível no cartório eleitoral desta 106ª Zona para conhecimento dos interessados, podendo os
dados, nelas constantes, serem impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de
todos, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse o presente edital publicado. DADO e
PASSADO, nesta cidade de Caruaru, aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito
(09/01/2018). Eu, Anne Jackeline G. R. Galvão Calixto, Chefe de Cartório, digitei.

JOSÉ ARNALDO VASCONCELOS DA SILVA
JUIZ ELEITORAL DA 106ªZONA
Caruaru

143ª Zona Eleitoral
Sentenças

SENTENÇA

CONTAS NÃO PRESTADAS
Processo Nº: 74-95.2017.6.17.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL 2016
Interessado: JOSÉ ARNALDO DOS ANJOS SILVA, Candidato a vereador pelo PSB –
TUPANATINGA/PE.
Advogado(s):

Vistos etc.,

Trata-se o presente procedimento de prestação de contas da campanha relativa às eleições de 2016,
conforme as regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução
TSE n.º 23.463/2015, a qual não foi apresentada pelo Interessado: JOSÉ ARNALDO DOS ANJOS
SILVA, Candidato a vereador pelo PSB – TUPANATINGA/PE, já qualificado nos autos, mesmo após
notificado em conformidade com o art. 45, § 4º, inciso IV da referida Resolução.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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O candidato não apresentou as contas referentes à campanha eleitoral de 2016, nos prazos
estabelecidos pela Res. 23.463/2015.

Determinada a notificação do candidato, o mesmo foi intimado pessoalmente para sanar a
irregularidade sob pena das contas serem julgadas como não prestadas, todavia, não se manifestou
(fls.04)

Remetido os autos ao Ministério Público, em parecer, opinou pela declaração de contas não
prestadas.

É o breve relatório. Passo a Decidir.

Prevê o art. 30 da Lei 9.504/97 que cabe à Justiça Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, decidindo pela aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação ou não
apresentação, quando for o caso. No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.463/2015, em seu art.
68, atribui ao Juízo Eleitoral a competência de verificar a regularidade das contas relativas aos gastos
com a campanha eleitoral.

Verificou-se que o requerente não atendeu as exigências contidas na lei 9.504/97 e Res. TSE n.º
23.463/2015, e mesmo depois de notificado na forma do inciso IV do § 4º do art. 45, o candidato
permaneceu omisso.

Dispõe o art. 73, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015 que:

"Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. (...)"

Considerando que o candidato não apresentou sua prestação de contas de campanha relativa ao
pleito de 2016, suas contas devem ser julgadas como não prestadas e aplicada a sanção
estabelecida na legislação que rege a matéria.

ISTO POSTO, acolho o Parecer Ministerial, e JULGO NÃO PRESTADAS as contas de JOSÉ
ARNALDO DOS ANJOS SILVA, Candidato a vereador pelo PSB – TUPANATINGA/PE, nos termos do
art. 30, IV, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, inc. IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015 e determino a
aplicação da sanção prevista no art. 73, inciso I, da mencionada Resolução.

Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias
(SICO) e, após observações das formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Itaíba, 21 de dezembro de 2017.

Leandro Souto Maior Muniz de Albuquerque
Juiz da 143ª Zona Eleitoral

SENTENÇA

CONTAS NÃO PRESTADAS
Processo Nº: 20-32.2017.6.17.0060
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL 2016
Interessado: JOSIAS VICENTE ARAÚJO, Candidato a vereador pelo PC do B – TUPANATINGA/PE.
Advogado(s):

Vistos etc.,

Trata-se o presente procedimento de prestação de contas da campanha relativa às eleições de 2016,
conforme as regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução
TSE n.º 23.463/2015, a qual não foi apresentada pelo JOSIAS VICENTE ARAÚJO, Candidato a
vereador pelo PC do B – TUPANATINGA/PE., já qualificado nos autos, mesmo após notificado em
conformidade com o art. 45, § 4º, inciso IV da referida Resolução.

Não foram apresentadas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da
Resolução TSE nº 23.463/2015):
Ausência de instrumento de constituição de advogado

Determinada a notificação ao candidato, o mesmo foi intimado pessoalmente para sanar a
irregularidade sob pena das contas serem julgadas como não prestadas (fls. 06)

Remetido os autos ao Ministério Público, em parecer, opinou pela declaração de contas não
prestadas.

É o breve relatório. Passo a Decidir.

Prevê o art. 30 da Lei 9.504/97 que cabe à Justiça Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, decidindo pela aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação ou não
apresentação, quando for o caso. No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.463/2015, em seu art.
68, atribui ao Juízo Eleitoral a competência de verificar a regularidade das contas relativas aos gastos
com a campanha eleitoral.

Verificou-se que o requerente não atendeu as exigências contidas na lei 9.504/97 e Res. TSE n.º
23.463/2015, e mesmo depois de notificado na forma do inciso IV do § 4º do art. 45, o candidato
permaneceu omisso.

Dispõe o art. 73, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015 que:

"Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. (...)"

Considerando que o candidato não apresentou sua prestação de contas de campanha relativa ao
pleito de 2016, suas contas devem ser julgadas como não prestadas e aplicada a sanção
estabelecida na legislação que rege a matéria.

ISTO POSTO, acolho o Parecer Ministerial, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de JOSIAS
VICENTE ARAÚJO, Candidato a vereador pelo PC do B – TUPANATINGA/PE, nos termos do art. 30,
IV, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, inc. IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015 e determino a aplicação da
sanção prevista no art. 73, inciso I, da mencionada Resolução.

Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias
(SICO) e, após observações das formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Itaíba, 21 de dezembro de 2017.

Leandro Souto Maior Muniz de Albuquerque
Juiz da 143ª Zona Eleitoral

SENTENÇA

CONTAS NÃO PRESTADAS
Processo Nº: 19-47.2017.6.17.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL 2016
Interessado: MARCOS
TUPANATINGA/PE.

VICENTE

ARAÚJO,

Candidato

a

vereador

pelo

PC

do

B

–

Advogado(s):

Vistos etc.,

Trata-se o presente procedimento de prestação de contas da campanha relativa às eleições de 2016,
conforme as regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução
TSE n.º 23.463/2015, a qual não foi apresentada pelo MARCOS VICENTE ARAÚJO, Candidato a
vereador pelo PC do B – TUPANATINGA/PE., já qualificado nos autos, mesmo após notificado em
conformidade com o art. 45, § 4º, inciso IV da referida Resolução.

Não foram apresentadas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da
Resolução TSE nº 23.463/2015):
Ausência de instrumento de constituição de advogado

O Cartório eleitoral mediante impossibilidade de localização do candidato, conforme certificado pelo
Oficial ad hoc, nos autos, fez-se publicar no dia 23/11/2017, Edital de intimação no Diário da Justiça
Eletrônico, cujo prazo para manifestação decorreu in albis no dia 28/11/2017.

Remetido os autos ao Ministério Público, em parecer, opinou pela declaração de contas não
prestadas.

É o breve relatório. Passo a Decidir.

Prevê o art. 30 da Lei 9.504/97 que cabe à Justiça Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, decidindo pela aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação ou não
apresentação, quando for o caso. No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.463/2015, em seu art.
68, atribui ao Juízo Eleitoral a competência de verificar a regularidade das contas relativas aos gastos
com a campanha eleitoral.

Verificou-se que o requerente não atendeu as exigências contidas na lei 9.504/97 e Res. TSE n.º
23.463/2015, e mesmo depois de notificado na forma do inciso IV do § 4º do art. 45, o candidato
permaneceu omisso.

Dispõe o art. 73, I, da Resolução TSE nº 23.463/2015 que:

"Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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
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persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. (...)"

Considerando que o candidato não apresentou sua prestação de contas de campanha relativa ao
pleito de 2016, suas contas devem ser julgadas como não prestadas e aplicada a sanção
estabelecida na legislação que rege a matéria.

ISTO POSTO, acolho o Parecer Ministerial, JULGO NÃO PRESTADAS as contas, nos termos do art.
30, IV, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, inc. IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015 e determino a aplicação
da sanção prevista no art. 73, inciso I, da mencionada Resolução.

Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias
(SICO) e, após observações das formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Itaíba, 21 de dezembro de 2017.

Leandro Souto Maior Muniz de Albuquerque
Juiz da 143ª Zona Eleitoral

SENTENÇA

Processo Nº: 339-34.2016.6.17.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL 2016
Interessado: VALDERE DE SOUSA SANTOS, Candidata a Vereador pelo Partido SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD – TUPANATINGA-PE
Advogado(s): JOAQUIM CORDEIRO FEITOSA NETO – OAB/PE Nº 28.845

Vistos etc.,

Cuida-se da prestação de contas referente às Eleições Municipais 2016, apresentada por VALDERE
DE SOUSA SANTOS, Candidata a Vereador pelo Partido SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD –
TUPANATINGA-PE.

Formalizado o recebimento das contas, foi publicado edital, conforme art. 51 da mencionada
resolução, tendo decorrido o prazo sem impugnação pelos interessados.

Lavrado Parecer Técnico Conclusivo o analista opinou pela aprovação das contas.

O Ministério Público Eleitoral oficiou no feito, manifestando-se pela aprovação das contas.

É o breve relatório. Decido.

A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas de
candidatos, cabendo ao Juízo Eleitoral a verificação da regularidade das contas nas eleições
municipais, as quais devem refletir a real movimentação financeira, contábil e patrimonial da
campanha. Com esse fim, foi instaurado o presente procedimento, que tem como normas regentes a
Lei n. 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.463/2015.

O Parecer Técnico Conclusivo não constatou nenhuma falha na prestação de contas eleitorais, tendo

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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em vista terem sido entregues todas as peças obrigatórias e os extratos bancários englobarem todo o
período eleitoral.

Denota-se que, estando todos os critérios em devida forma, deve-se aprovar as contas prestadas.

Isso posto, com fundamento no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 e art. 61 c/c art. 68, I, da Res. TSE nº
23.463/2015, julgo APROVADAS AS CONTAS prestadas por VALDERE DE SOUSA SANTOS,
Candidata a Vereador pelo Partido SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD – TUPANATINGA-PE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, anote-se o ASE pertinente no cadastro eleitoral, bem assim, registre-se a
decisão no sistema SICO.

Cumpridas as formalidades cabíveis, arquive-se.

Itaíba, 21 de dezembro de 2017.

Leandro Souto Maior de Albuquerque
Juiz da 143ª ZE.

SENTENÇA

Processo Nº: 281-31.2016.6.17.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL 2016
Interessado: JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO BARBOSA, Candidato a Vereador pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB – TUPANATINGA-PE
Advogado(s): PAULO ROBERTO BARBOZA – OAB/PE Nº 39.836

Vistos etc.,

Cuida-se da prestação de contas referente às Eleições Municipais 2016, apresentada por JOSÉ
APARECIDO DE ARAÚJO BARBOSA, Candidato a Vereador pelo Partido Republicano Brasileiro PRB – TUPANATINGA-PE.

Formalizado o recebimento das contas, foi publicado edital, conforme art. 51 da mencionada
resolução, tendo decorrido o prazo sem impugnação pelos interessados.

Lavrado Parecer Técnico Conclusivo o analista opinou pela aprovação das contas.

O Ministério Público Eleitoral oficiou no feito, manifestando-se pela aprovação das contas.

É o breve relatório. Decido.

A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas de
candidatos, cabendo ao Juízo Eleitoral a verificação da regularidade das contas nas eleições
municipais, as quais devem refletir a real movimentação financeira, contábil e patrimonial da
campanha. Com esse fim, foi instaurado o presente procedimento, que tem como normas regentes a
Lei n. 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.463/2015.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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O Parecer Técnico Conclusivo não constatou nenhuma falha na prestação de contas eleitorais, tendo
em vista terem sido entregues todas as peças obrigatórias e os extratos bancários englobarem todo o
período eleitoral.

Denota-se que, estando todos os critérios em devida forma, deve-se aprovar as contas prestadas.

Isso posto, com fundamento no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 e art. 61 c/c art. 68, I, da Res. TSE nº
23.463/2015, julgo APROVADAS AS CONTAS prestadas por JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO
BARBOSA, Candidato a Vereador pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB – TUPANATINGA-PE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, anote-se o ASE pertinente no cadastro eleitoral, bem assim, registre-se a
decisão no sistema SICO.

Cumpridas as formalidades cabíveis, arquive-se.

Itaíba, 22 de dezembro de 2017.

Leandro Souto Maior de Albuquerque
Juiz da 143ª ZE.

SENTENÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 57-59.2017.6.17.0060
CAMPANHA LEITORAL 2016
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT - TUPANATINGA
ADVOGADO: José Antônio Silva - OAB/PE 37.424-D

Cuida-se da prestação de contas referente às Eleições Municipais 2016, apresentada pelo PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT – TUPANATINGA-PE.
Formalizado o recebimento das contas, foi publicado edital, conforme art. 51 da mencionada
Resolução, tendo decorrido o prazo sem impugnação pelos interessados.

O analista encontrou inconsistências, quando da análise dos dados contidos no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE e dos documentos apresentados pelo prestador de contas,
emitindo o Parecer Técnico Conclusivo, no qual opina pela desaprovação das contas em razão das
irregularidades descritas no citado parecer.

O Ministério Público Eleitoral oficiou no feito, manifestando-se pela rejeição das contas.

É o breve relatório. Decido.

A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de
campanha eleitoral, cabendo ao Juízo Eleitoral a verificação da regularidade das contas nas eleições
municipais, as quais devem refletir a real movimentação financeira, contábil e patrimonial da
campanha. Com esse fim, foi instaurado, com base na Lei n. 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.463/2015, o presente procedimento.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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O Parecer Técnico Conclusivo aponta as inconsistências abaixo descritas, as quais são suficientes
para comprometerem a regularidade das contas:

1. Houve omissão quanto à entrega da prestação de constas parcial (art. 43, §4º, da Resolução TSE
nº 23463/2015 – 09 a 13/09/2016)

2. Prestação de contas entregue em 24/11/2017, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e §1º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015.

3. Omissão relativa a despesas no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referentes à Nota Fiscal nº
73, na data de 30/09/2016, tendo como fornecedor a pessoa jurídica de CNPJ nº 21.925.031/0001-23,
em infração ao art. 48, I, g, da Resolução nº 23.463/2015, do TSE.

Isto posto, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 68, III, da Res. TSE nº
23.463/2015, julgo DESAPROVADAS AS CONTAS prestadas pela PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA- PDT - TUPANATINGA, referentes à Prestação de Contas da Campanha Eleitoral das
Eleições de 2016

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Registre-se a decisão no sistema SICO.

Com o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades cabíveis, arquive-se.

Itaíba, 21 de dezembro de 2017.

Leandro Souto Maior de Albuquerque
Juiz da 143ª ZE.

SENTENÇA

CONTAS NÃO PRESTADAS
Processo nº: 63-66.2017.6.17.0060
Assunto: Prestação de Contas ELEIÇÕES 2016
Requerente: Partido Democratas - DEM

Vistos etc.,

Trata-se o presente procedimento de prestação de contas da campanha relativa às eleições de 2016,
conforme as regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução
TSE n.º 23.463/2015, a qual não foi apresentada pelo Partido Democratas - DEM, já qualificado nos
autos, mesmo após notificado em conformidade com o art. 45, § 4º, inciso IV da referida Resolução.

Não foram apresentadas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 48 da
Resolução TSE nº 23.463/2015).

O Cartório eleitoral certificou a notificação pessoal do candidato e a instrução do feito com as
informações pertinentes.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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Remetido os autos ao Ministério Público, em parecer, opinou pela declaração de contas não
prestadas.

É o breve relatório. Passo a Decidir.

Prevê o art. 30 da Lei 9.504/97 que cabe à Justiça Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, decidindo pela aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação ou não
apresentação, quando for o caso. No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.463/2015, em seu art.
68, atribui ao Juízo Eleitoral a competência de verificar a regularidade das contas relativas aos gastos
com a campanha eleitoral.

Verificou-se que o requerente não atendeu as exigências contidas na lei 9.504/97 e Res. TSE n.º
23.463/2015, e mesmo depois de notificado na forma do inciso IV do § 4º do art. 45, o Partido
permaneceu omisso.

Dispõe o art. 73, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015 que:

"Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II – ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário. (...)"

Considerando que o Partido não apresentou sua prestação de contas de campanha relativa ao pleito
de 2016, suas contas devem ser julgadas como não prestadas e aplicada a sanção estabelecida na
legislação que rege a matéria.

ISTO POSTO, acolho o Parecer Ministerial, E JULGO NÃO PRESTADAS as contas, nos termos do
art. 30, IV, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, inc. IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015 e determino a
aplicação da sanção prevista no art. 73, inciso II, da mencionada Resolução.

Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias
(SICO) e comunique-se ao Diretório do Partido, para efeito do disposto no artigo 73, inciso II, da
Resolução do TSE nº 23.463/2015; e, após observações das formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Itaíba, 21 de dezembro de 2017.

Leandro Souto Maior Muniz de Albuquerque
Juiz da 143ª Zona Eleitoral

SENTENÇA

Processo Nº: 19-89.2017.6.17.0143
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL 2016
Interessado: Partido dos Trabalhadores - PT – TUPANATINGA-PE
Advogado(s): Paulo Roberto Barboza – OAB/PE 39.836

Vistos etc.,

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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
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Cuida-se da prestação de contas referente às Eleições Municipais 2016, apresentada pelo Partido
dos Trabalhadores - PT – TUPANATINGA-PE.

Formalizado o recebimento das contas, foi publicado edital, conforme art. 51 da mencionada
resolução, tendo decorrido o prazo sem impugnação pelos interessados.

Lavrado Parecer Técnico Conclusivo o analista opinou pela aprovação com ressalvas das contas.

O Ministério Público Eleitoral oficiou no feito, manifestando-se pela aprovação com ressalvas das
contas.

É o breve relatório. Decido.

A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas de
candidatos, cabendo ao Juízo Eleitoral a verificação da regularidade das contas nas eleições
municipais, as quais devem refletir a real movimentação financeira, contábil e patrimonial da
campanha. Com esse fim, foi instaurado o presente procedimento, que tem como normas regentes a
Lei n. 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.463/2015.

O Parecer Técnico Conclusivo aponta como falha as seguintes ocorrências:

1. Omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial ( art. 43, §4º, da Resolução TSE nº
23.463/2015 – 09 a 13/09/2016)

2. Prestação de contas entregue em 24/11/2017, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e §1º da
Resolução TSE nº 23.463/2015

Denota-se que as inconsistências acima constatada são meramente formais, insuficientes para
macular a fiscalização das contas de campanha por esta Justiça Especializada. Não são suficientes à
condução de sua reprovabilidade, pois não acarretam nenhum prejuízo para a análise da origem e
aplicação dos recursos arrecadados, inexistindo qualquer sanção expressa em norma acerca de tal
desídia. Remanesce, portanto, falha que não compromete a regularidade formal das contas de
campanha apresentadas.

Isso posto, com fundamento no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 68, II, da Res. TSE nº
23.463/2015, julgo APROVADAS COM RESSALVAS AS CONTAS prestadas pelo Partido dos
Trabalhadores - PT – TUPANATINGA-PE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, anote-se o ASE pertinente no cadastro eleitoral, bem assim, registre-se a
decisão no sistema SICO.

Cumpridas as formalidades cabíveis, arquive-se.

Itaíba, 21 de dezembro de 2017.

Leandro Souto Maior de Albuquerque
Juiz da 143ª ZE.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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SENTENÇA

CONTAS NÃO PRESTADAS
Processo Nº: 62-81.2017.6.17.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL 2016
Interessado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – TUPANATINGA/PE.
Advogado(s):

Trata-se o presente procedimento de prestação de contas da campanha relativa às eleições de 2016,
conforme as regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução
TSE n.º 23.463/2015, a qual não foi apresentada pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, já
qualificado nos autos, mesmo após notificado em conformidade com o art. 45, § 4º, inciso IV da
referida Resolução.

O Diretório/Comissão Provisória do Partido Popular Socialista não apresentou as contas referentes à
campanha eleitoral de 2016.

O Cartório eleitoral mediante impossibilidade de localização do responsável pelo Partido, conforme
certificado nos autos pelo Oficial ad hoc, fez publicar no dia 23/11/2017, Edital de intimação no Diário
da Justiça Eletrônico, cujo prazo para manifestação decorreu in albis no dia 28/11/2017.

Remetido os autos ao Ministério Público, em parecer, opinou pela declaração de contas não
prestadas.

É o breve relatório. Passo a Decidir.

Prevê o art. 30 da Lei 9.504/97 que cabe à Justiça Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, decidindo pela aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação ou não
apresentação, quando for o caso. No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.463/2015, em seu art.
68, atribui ao Juízo Eleitoral a competência de verificar a regularidade das contas relativas aos gastos
com a campanha eleitoral.

Verificou-se que o requerente não atendeu as exigências contidas na lei 9.504/97 e Res. TSE n.º
23.463/2015, e mesmo depois de notificado na forma do inciso IV do § 4º do art. 45, o Partido
permaneceu omisso.

Dispõe o art. 73, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015 que:

"Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II – ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário. (...)"

Considerando que o Partido não apresentou sua prestação de contas de campanha relativa ao pleito
de 2016, suas contas devem ser julgadas como não prestadas e aplicada a sanção estabelecida na
legislação que rege a matéria.

ISTO POSTO, acolho o Parecer Ministerial, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA – PPS – TUPANATINGA/PE, nos termos do art. 30, IV, da Lei 9.504/97 c/c
art. 68, inc. IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015 e determino a aplicação da sanção prevista no art.
73, inciso II, da mencionada Resolução.

Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias
(SICO) e comunique-se ao Diretório do Partido, para efeito do disposto no artigo 73, inciso II, da
Resolução do TSE nº 23.463/2015; e, após observações das formalidades legais, arquive-se.
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Itaíba, 21 de dezembro de 2017.

LEANDRO SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE
Juiz da 143ª Zona Eleitoral

SENTENÇA

CONTAS NÃO PRESTADAS
Processo Nº: 71-43.2017.6.17.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL 2016
Interessado: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL – PEN – TUPANATINGA/PE.
Advogado(s): VANILSON SEVERINO CORREIA, OAB 35.467

Trata-se o presente procedimento de prestação de contas da campanha relativa às eleições de 2016,
conforme as regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução
TSE n.º 23.463/2015, a qual não foi apresentada pelo Partido Ecológico Nacional - PEN, já
qualificado nos autos.

Determinada a notificação ao Partido, o mesmo foi intimado pessoalmente para sanar a irregularidade
sob pena das contas serem julgadas como não prestadas.

Em petição o Partido informa a impossibilidade de geração da prestação de contas em virtude da
ausência da constituição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Remetido os autos ao Ministério Público, em parecer, opinou pela declaração de contas não
prestadas.

É o breve relatório. Passo a Decidir.

Prevê o art. 30 da Lei 9.504/97 que cabe à Justiça Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, decidindo pela aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação ou não
apresentação, quando for o caso. No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.463/2015, em seu art.
68, atribui ao Juízo Eleitoral a competência de verificar a regularidade das contas relativas aos gastos
com a campanha eleitoral.

Verificou-se que o requerente não atendeu as exigências contidas na lei 9.504/97 e Res. TSE n.º
23.463/2015.

Dispõe o art. 73, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015 que:

"Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II – ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário. (...)"

Considerando que o Partido não apresentou sua prestação de contas de campanha relativa ao pleito
de 2016, suas contas devem ser julgadas como não prestadas e aplicada a sanção estabelecida na
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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
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legislação que rege a matéria.

ISTO POSTO, acolho o Parecer Ministerial, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do Partido
Ecológico Nacional - PEN – TUPANATINGA/PE, nos termos do art. 30, IV, da Lei 9.504/97 c/c art. 68,
inc. IV, da Resolução TSE n.º 23.463/2015 e determino a aplicação da sanção prevista no art. 73,
inciso II, da mencionada Resolução.

Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Partidárias
(SICO) e comunique-se ao Diretório do Partido, para efeito do disposto no artigo 73, inciso II, da
Resolução do TSE nº 23.463/2015; e, após observações das formalidades legais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Itaíba, 21 de dezembro de 2017.

LEANDRO SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE
Juiz da 143ª Zona Eleitoral

SENTENÇA

Processo Nº: 61-96.2017.6.17.0060
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL 2016
Interessado: PARTIDO PODEMOS- PODE – TUPANATINGA/PE.
Advogado(s):

Trata-se o presente procedimento de prestação de contas da campanha relativa às eleições de 2016,
conforme as regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução
TSE n.º 23.463/2015, a qual não foi apresentada pelo PARTIDO PODEMOS- PODE –
TUPANATINGA/PE, já qualificado nos autos, mesmo após notificado em conformidade com o art. 45,
§ 4º, inciso IV da referida Resolução.

O Diretório/Comissão Provisória do PARTIDO PODEMOS- PODE – TUPANATINGA/PE não
apresentou as contas referentes à campanha eleitoral de 2016 nos prazos estabelecido pela Res,
23.4653/2015.

Determinada a notificação do Partido, o mesmo foi intimado para sanar a irregularidade sob pena das
contas serem julgadas como não prestadas, todavia, não se manifestou (fls.04).

Posteriormente, da consulta aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, constatou-se que a referida
agremiação não detinha representatividade neste município por ocasião do período de campanha
eleitoral, porquanto sua Comissão Provisória só esteve vigente no período de 16/03/2016 a
25/03/2016, não se enquadrando nas regras da obrigatoriedade da prestação de contas de
campanha eleitoral.

Remetido os autos ao Ministério Público, em parecer, opinou pela extinção do processo.

É o breve relatório. Passo a Decidir.

Prevê o art. 30 da Lei 9.504/97 que cabe à Justiça Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, decidindo pela aprovação, aprovação com ressalvas, desaprovação ou não
apresentação, quando for o caso. No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.463/2015, em seu art.
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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
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68, atribui ao Juízo Eleitoral a competência de verificar a regularidade das contas relativas aos gastos
com a campanha eleitoral.

Verificou-se que por lapso o PARTIDO PODEMOS- PODE – TUPANATINGA/PE foi indevidamente
intimado a prestar contas de campanha eleitoral, pleito 2016, em Tupanatinga-PE.

Conforme informes nos autos, a mencionada agremiação não se encontrava ativa no período
eleitoral, portanto não participou da campanha eleitoral de 2016, razão pela qual está isenta da
obrigatoriedade da prestação de contas estabelecidas pela Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.463/2015, não se isentando a mesma da necessidade da Prestação das Contas Anuais dos
Partidos prevista na Lei 9.096/95, a ser apurada em outra oportunidade.

ISTO POSTO, acolho o Parecer Ministerial, e julgo extinto o presente feito, pela falta de objeto a ser
analisado, e determino seu arquivamento

Publique-se. Registre-se.

Itaíba, 22 de dezembro de 2017.

LEANDRO SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE
Juiz da 143ª Zona Eleitoral

Outros

DESPACHO

Processo nº 32-46.2017.6.17.0060
Autor: Ministério Público
Réu: Givanildo Ventura da Silva e outros
Advogado: Marta Maria Morais de Andrade OAB nº 19726/PE

DESPACHO

Intime-se o Réu Givanildo Ventura da Silva, na pessoa de seu procurador, por publicação no Diário
Oficial, para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Quanto ao Réu Adercílio Leôncio da Silva, constata-se, pela Certidão emitida pelo Sr. Oficial de
Justiça, que encontra-se em lugar incerto e não sabido. Assim, determino a expedição do competente
edital de citação.

Cumpra-se.

Itaíba, 09 de janeiro de 2018

LEANDRO SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE
Juiz Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br

Ano

2018

, Número

004

Recife-PE,

quinta-feira, 11 de janeiro de 2018
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DESPACHO

Processo nº 33-31.2017.6.17.0060
Autor: Ministério Público
Réu: Givanildo Ventura da Silva e outros
Advogado: Marta Maria Morais de Andrade OAB nº 19726/PE

DESPACHO

Intime-se o Réu Givanildo Ventura da Silva, na pessoa de seu procurador, por publicação no Diário
Oficial, para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Quanto ao Réu Jackson Bruno Gomes de Carvalho, constata-se, pela Certidão emitida pelo Sr. Oficial
de Justiça, que encontra-se em lugar incerto e não sabido. Assim, determino a expedição do
competente edital de citação.

Cumpra-se.

Itaíba, 09 de janeiro de 2018

LEANDRO SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE
Juiz Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral

DESPACHO

Processo nº 31-61.2017.6.17.0060
Autor: Ministério Público
Réu: Givanildo Ventura da Silva e outros
Advogado: Marta Maria Morais de Andrade OAB nº 19726/PE

DESPACHO

Intime-se o Réu Givanildo Ventura da Silva, na pessoa de seu procurador, por publicação no Diário
Oficial, para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Itaíba, 09 de janeiro de 2018

LEANDRO SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE
Juiz Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br
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quinta-feira, 11 de janeiro de 2018
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DESPACHO

Processo nº 30-76.2017.6.17.0060
Autor: Ministério Público
Réu: Givanildo Ventura da Silva e outros
Advogado: Marta Maria Morais de Andrade OAB nº 19726/PE

DESPACHO

Intime-se o Réu Givanildo Ventura da Silva, na pessoa de seu procurador, por publicação no Diário
Oficial, para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Itaíba, 09 de janeiro de 2018

LEANDRO SOUTO MAIOR MUNIZ DE ALBUQUERQUE
Juiz Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 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 http://www.tre-pe.jus.br

