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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 6

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no SEI 0044543-74.2017, RESOLVE a)
designar a servidora ROSÂNGELA GOSTA RODRIGUES para exercer Função Comissionada, FC-1,
de Assistente I da Secretaria de Administração, vaga em decorrência do retorno, em 02/01/2018, de
Genésia Isabel de Souza Mascena Veras ao órgão de origem; b) a presente desginação terá validade
a partir da data de publicação desta Portaria, devendo a servidora continuar prestando o seu
expediente regular na Seção em que se encontra lotada.

Recife, 08 de janeiro de 2018.

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

PORTARIA Nº 7

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no SEI 0044543-74.2017, RESOLVE a)
designar o servidor JAIRO CONDE JOGAIB JÚNIOR para exercer Função Comissionada, FC-1, de
Assistente I da Secretaria de Administração, vaga em decorrência do retorno, em 02/01/2018, de Lída
Maria Pessoa Ramos ao órgão de origem; b) a presente desginação terá validade a partir da data de
publicação desta Portaria, devendo o servidor continuar prestando o seu expediente regular na Seção
em que se encontra lotado.

Recife, 08 de janeiro de 2018.

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

PORTARIA Nº 8

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no SEI 0044543-74.2017, RESOLVE a)
designar o servidor FERNANDO JOSÉ DE BRITO para exercer Função Comissionada, FC-1, de
Assistente I da Secretaria de Administração, vaga em decorrência do retorno, em 02/01/2018, de
Hugo Rodrigues da Silva ao órgão de origem; b) a presente desginação terá validade a partir da data
de publicação desta Portaria, devendo o servidor continuar prestando o seu expediente regular na
Seção em que se encontra lotado.
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Recife, 08 de janeiro de 2018.

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

PORTARIA Nº 9

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no SEI 0044543-74.2017, RESOLVE a)
dispensar a servidora Márcia Lucena de Aguiar de Função Comissionada, FC-2, de Assistente II da
Secretaria de Administração; b) designá-la para exercer Função Comissionada, FC-1, de Assistente I
da Diretoria Geral, vaga em decorrência do retorno, em 02/01/2018, de Alfredo Biágio Chiapetta dos
Santos ao órgão de origem; c) validar os efeitos desta Portaria a partir da data de sua publicação,
devendo a servidora continuar prestando o seu expediente regular na Seção em que se encontra
lotada.

Recife, 08 de janeiro de 2018.

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

PORTARIA Nº 10

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no SEI 0044543-74.2017, RESOLVE a)
designar o servidor FREDERICO MOREIRA CAVALCANTI para exercer Função Comissionada, FC-2,
de Assistente II da Secretaria de Administração, vaga em decorrência da Portaria nº 9, de
08/01/2018. b) validar os efeitos desta Portaria a partir da data de sua publicação, devendo o servidor
continuar prestando o seu expediente regular na Seção em que se encontra lotado.

Recife, 08 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)
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ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS
23ª Zona Eleitoral
Editais

ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

EDITAL Nº 01/2018
ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
(Prazo: 45 dias)

A Excelentíssima Senhora Doutora Verônica Gómez Lourenço, Juíza Eleitoral da 23ª Zona - Nazaré
da Mata, Tracunhaém e Buenos Aires, do Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,
etc.

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que nos termos da
Resolução TSE nº 23.379/2012, do art. 55 da Resolução TSE nº 21.538/2003, e, nas disposições
constantes na Portaria TRE/PE nº 443/2004, no dia vinte e cindo de fevereiro do ano de dois mil e
dezoito (25/02/2018), a partir das 13:00 horas, será realizada a inutilização dos documentos a seguir
relacionados, através do processo de trituração, a ser procedida no Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco, situado à Av. Agamenon Magalhães, nº 1.160, bairro das Graças, na cidade
do Recife/PE, podendo o evento ser acompanhado por quem interessar possa: Requerimento de
Alistamento Eleitoral (2011); Expedientes (2009/2010/2011); Cadernos de Votação (2008).
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral
publicar o presente Edital, que será afixado no local de costume e no Diário de Justiça Eletrônico
(DJE). Dado e passado nesta Cidade de Nazaré da Mata, aos nove dias do mês de janeiro de 2018
(09/01/2018). Eu, _________________, Ricardo Bernardino de Lima, Chefe do Cartório da 23ª Zona
Eleitoral, subscrevo.

Verônica Gómez Loureço
Juíza Eleitoral

25ª Zona Eleitoral

Sentenças
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Processo n. 3-58.2017.6.17.0104

IMPUGNANTE: IBERLÚCIO SEVERINO DA SILVA
ADVOGADO: Iberlúcio Severino da Silva, OAB/PE 15.619
IMPUGNADO: JAIRSON MARINHO DE SOUZA
ADVOGADO: Ricardo Jorge Medeiros Tenório, OAB/PE 36.215.
ADVOGADA: Teresinha de Jesus Matos de Aguiar, OAB/PE 26.484-D.

SENTENÇA

ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). CARGO DE
VEREADOR. INCISO XIV DO ART. 22 DA LC 64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS, ABUSO
DE PODER ECONÔMICO, CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA. AIJE PELAS MESMAS RAZÕES AJUIZADA ANTERIORMENTE. APURAÇÃO
DOS
MESMOS
FATOS
RELEVANTES.
IDÊNTICA
RELAÇÃO
JURÍDICA-BASE.
RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. PRECEDENTE: RESPE 3-48/MS, REL. MIN.
HENRIQUE NEVES DA SILVA.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Impugnação de Mandato Eleitoral (AIME) ajuizada pelo Sr. Iberlúcio Severino
da Silva em face do Sr. Jairson Marinho de Souza, vereador eleito sob a alcunha de “Irmão Jairson”,
com número 44555, através da Coligação Frente Popular I Goiana. Em síntese, revela o autor: (a)
que houve irregularidades desde a prestação de contas de sua campanha eleitoral, como a não
declaração de patrimônio, captações ilícitas de recursos para campanha eleitoral, a exemplo de
eventuais doações de beneficiários do programa assistencial do bolsa família; (b) prática de abuso do
poder econômico durante o processo eleitoral, como: consertos de bombas e sistemas de
abastecimento de água, escavação de poços, doação de materiais e mão de obra para reforma de
residência; (c) captação ilícita de sufrágio que se deu através da promessa de empregos públicos,
construção de banheiros sociais em casas de taipa nos distritos; d) que tais práticas são amplamente
vedadas pela legislação aplicável e combatida pela jurisprudência nacional; (e) requereu, ao final, a
procedência total do feito para que seja aplicado ao Impugnado a cassação de mandato eletivo, com
os efeitos previstos no art.175, §4º, do Código Eleitoral.
Com a petição inicial, foram juntados comprovante de situação cadastral fazendária do impugnado e
fotografias da suposta prática irregular, inclusive, através de mídia digital às fls.
No despacho de fls. 22, determinou-se a autuação do feito e a citação do impugnado.
Devidamente notificado, em tempo hábil, o Impugnado apresentou contestação. Alegou, em suma,
preliminarmente, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de capacidade
postulatória para o Impugnante atuar em causa própria (eis que do corpo da AGU) e, mesmo, pelo
reconhecimento de LITISPENDÊNCIA em relação a outra ação idêntica. Alega, no mérito, que nunca
praticou nenhuma das ilicitudes esposadas na inicial. Sustentou, então, fosse julgado improcedente o
pedido inaugural e pela condenação da autora nas penalidades do artigo 17 do Código de Processo
Civil.
Em parecer eleitoral, o representante do Ministério Público pugnou pela ausência de capacidade
postulatória do autor, requerendo o prosseguimento do feito com a inclusão do Ministério Público no
pólo ativo da demanda.
Pleito ministerial acolhido através da decisão de fls. 252.
Consta informação de concessão de liminar no Mandado de Segurança nº 060010989.2017.6.17.0000, restabelecendo provisoriamente a legitimidade ativa do autor. Com as respectivas
informações devidamente prestadas por este juízo, conforme se depreende das fls. 300 e 305.
Às fls. 331 foi determinado que o referido processo ficasse aguardando o julgamento definitivo do
referido mandado de segurança, que tramita no TRE-PE e que trata da capacidade postulatória do
Impugnante.
O autor apresentou pedido de tutela antecipada com diversos documentos (fls. 358/376), pugnando
pela confirmação das irregularidades apontadas na inicial para afastar o impugnado do cargo eletivo
de vereador.
Vieram-me os autos conclusos.
É o que basta relatar.
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DECIDO.
Em sede de contestação, o impugnado suscitou preliminar de litispendência, como óbice para o
julgamento do mérito desta, arguindo que a presente ação possui identidade de partes, causa de
pedir e pedidos em relação à Ação de Investigação Judicial Eleitoral (nº NPU 32515.2016.6.17.0104).
Nas oportunidades em que se manifestou nos autos, o autor não se pronunciou a respeito da
preliminar suscitada, razão porque a obediência desta ao que prescreve o art. 10 do CPC (princípio
da não surpresa).
Pois bem.
Merece registro que o autor desta AIME também ajuizou AIJE em face do impugnado destes autos
(no dia 19/12/2016, portanto 22 dias antes do ajuizamento desta ação, que se deu no dia
10/01/2017). Naquela oportunidade, o Sr. Iberlúcio Pereira da Silva sustentou que o vereador, ora
impugnado, estava praticando fraudes relativas à prestação de contas de capanha eleitoral,
notadamente, relacionadas à captação ilícita de recursos, ainda, a utilização de abuso do poder
econômico durante a campanha eleitoral (pois o impugnado é dono de um estabelecimento comercial
no distrito de Tejucupapo, neste município), bem como, captação ilícita de sufrágio, que se deu
através da promessa de empregos públicos, construção de banheiros sociais em casas de taipa nos
distritos.
A referida AIJE tinha como objeto a cassação do registro, do diploma e, por consequência, a perda do
mandato eletivo do impugnado.
Bem, para fins de análise de litispendência, há que se verificar a identidade entre os elementos da
ação, nominadamente, parte, causa de pedir e pedido (tríplice análise). Assim, quando existirem dois
ou mais processos em que se verifique uma igualdade entre os referidos elementos, o processo mais
antigo deve ser extinto sem julgamento do mérito, como determina o art. 485, V, do CPC.
No âmbito das ações eleitorais, trata-se de tema bem recorrente e, até pouco tempo, mantinha sua
controvérsia mormente em sede doutrinária, uma vez que a Justiça Eleitoral superior não admitia a
tese favorável à existência da litispendência na ações eleitorais típicas (impugnação de registro de
candidatura, investigação eleitoral, impugnação de mandato eletivo e representações).
Prevalecia o entendimento de que as ações eleitorais típicas constituíam processos autônomos, em
virtude de possuírem causas de pedir próprias e consequências distintas, além do que o resultado de
uma não teria influência no trâmite das outras ações.
Todavia, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, ressoando uma tendência advindas de cortes
regionais, em decisão da relatoria do Min. Henrique Neves da Silva, manifestou-se no seguinte
sentido, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DO PODER
ECONOMICO. CAPTAÇÃO ILICITA DE SUFRAGIO. LITISPENDENCIA.
1. A litispendência entre feitos eleitorais pode ser reconhecida quando ha identidade da relação
jurídica-base das demandas, não sendo possível afirmar aprioristicamente e de forma generalizada a
impossibilidade de sua ocorrência.2. As análises das situações fáticas e de direito que impõem
reconhecimento da litispendência devem ser feitas a luz do caso concreto. 3. A litispendência pode
ser verificada quando ha plena identidade de fatos e provas já examinados pela instância julgadora
em feito anterior, sem que se tenha elemento novo a ser considerado, como, por exemplo, quando
descobertas novas provas ou se pretenda a reunião de fatos isolados que, por si, podem ser
insignificantes, mas no conjunto são aptos a dernonstrar a quebra dos princípios constitucionais que
regern as eleições. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem registrou a completa identidade entre os
fatos apurados no feito e os examinados em representação anterior, cujo pedido foi julgado
procedente para cassar o mandato do representado. Litispendência reconhecida. (Respe 348, Rel.
Ministro Henrique Neves, julgado em 12.11.2015, WE - Diário de justiça eletrOnico, Tomo 233, Data
10.12.2015, Página 127)
No mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
de Pernambuco, como se vê:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AIME. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA e INTEMPESTIVIDADE
DO ADITAMENTO RECURSAL AFASTADAS. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA APENAS COM
RELAÇÃO A UMA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO
PROVIDO.
1. Possibilidade de reconhecimento de litispendência em ações eleitorais diversas (AIJE, AIME,
RCED ou representação), desde que haja a mesma descrição fática e jurídica (causa de pedir), se
objetive a mesma consequência jurídica (pedido) e envolva o mesmo grupo político (partes).
Temperamento da teoria da tríplice identidade. Precedentes do TSE.
2. Constatada, da análise de parte dos fatos apresentados na AIME, a reprodução da explanação
fática contida na petição inicial da AIJE 12-27.2016.6.17.0113, é de reconhecer-se que a AIME
apresenta ao judiciário a mesma relação jurídica base, envolvendo as mesmas partes e visando a um
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resultado prático já previsto na AIJE. Reconhecida a litispendência neste ponto.
3. Quanto às demais ações utilizadas como paradigma, foram constatadas diferenciações relevantes,
seja por conter pedido diverso ou por haver aspectos que diferenciam a causa de pedir remota da ora
suscitada.
4. Dado provimento ao recurso. Sentença anulada e determinada baixa dos autos para
prosseguimento da ação. (TRE-PE RECURSO ELEITORAL nº 1-79.2017.6.17.0010 - Classe 30ª. Rel.
Des. José Henrique Dias/ Data do Julgamento: 19/07/2017)
De acordo com o referido posicionamento, é necessária a realização de uma confrontação em
concreto dos fatos narrados (causa de pedir remota) nas ações sob análise, para o fim de perceber
se coexiste a mesma relação jurídica base.
Entendimento ao qual nos alinhamos.
Em ambas ações, o autor desenvolve a sua causa de pedir remota em torno dos mesmos pontos, ou
seja, atribui ao impugnado a prática de a) captação ilícita de recursos com irregularidades na
prestação de contas; b) abuso do poder econômico durante o processo eleitoral, através do conserto
de bombas e sistemas de abastecimento de água, escavação de poços, etc; c) captação ilícita de
sufrágio por meio da promessa de empregos públicos, construção de banheiros sociais em casas de
taipa nos distritos.
No caso destes autos, é possível constatar da peça exordial da AIJE, acostada às fls. 02/14
(daqueles autos), que a presente AIME reproduz toda a explanação dos fatos de forma idêntica,
sendo patente a identidade de partes e de causa de pedir entre as duas ações.
Sabendo-se que a AIJE por abuso de poder tem como consequência jurídica a cassação do registro
ou diploma e a aplicação da sanção de inelegibilidade, fica claro tratar-se o presente caso de
situação análoga à da jurisprudência já analisada, sendo o caso de reconhecer-se que esta AIME
apresenta ao judiciário a mesma relação jurídica base, envolvendo as mesmas partes e visando a um
resultado prático já previsto na AIJE paradigma.
Com base nestes argumentos, e levando-se em consideração que a presente AIME contêm causa de
pedir idêntica em relação à ação paradigma (sendo praticamente uma cópia daquela, com o mesmo
substrato fático) e os referidos pedidos terem a mesma consequência prática, entende-se que deve
ser reconhecida litispendência neste aspecto.
Ademais, como a presente ação não inovou nem acrescentou elementos fático-jurídicos em face da
AIJE (paradigma), não havendo relação de continência entre as ações, entendo por bem tratar-se de
caso de litispendência total desta em relação àquela.
FACE AO EXPOSTO, em obediência ao que dispõe o art. 354, caput, do CPC (extinção antecipada
do processo), atento aos fatos e fundamentos já levantados, com arrimo na Legislação Eleitoral
vigente, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação de impugnação de Mandato
Eletivo (AIME), por reconhecer a existência de litispendência em relação à Ação de Investigação
Judicial Eleitoral nº NPU 325-15.2016.6.17.0104, com base no art. 485, V, do CPC, razão porque
restou prejudicada a apreciação do pedido de tutela antecipada de fls. 358/377.

Ciência ao MPE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Goiana, PE, 18 de dezembro de 2017.

Tito Lívio Araújo Monteiro
Juiz Eleitoral

Outros

Processo n. 325-15.2016.6.17.0104

REQUERENTE: IBERLÚCIO SEVERINO DA SILVA
ADVOGADO: Iberlúcio Severino da Silva, OAB/PE 15.619
REQUERIDO: JAIRSON MARINHO DE SOUZA
ADVOGADO: Ricardo Jorge Medeiros Tenório, OAB/PE 36.215.
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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ADVOGADA: Teresinha de Jesus Matos de Aguiar, OAB/PE 26.484-D.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, com pedido liminar, proposta em
face do candidato eleito Jairson Marinho de Souza, com fundamento em supostas irregularidades
cometidas durante a campanha eleitoral de 2016, já aduzidas na exordial, acrescentando novos fatos
como a prática de abuso do poder político, já no exercício do cargo eletivo, com vistas a influenciar
nas próximas, para obter o afastamento, provisoriamente, o investigado do cargo de vereador.
Na espécie, verifica-se que os elementos probantes que fundamentam a pretensão do representante
constituem-se basicamente de cópias de páginas da rede mundial de computadores que representam
festas promovidas pelo investigado e mídia digital contendo conversas.
Com base no petitório incidental o representante pretende, liminarmente, o deferimento de tutela
provisória de urgência para, sem a oitiva prévia do investigado, obter o afastamento do cargo eletivo
que ocupa.
Sustenta que a probabilidade do direito invocado restou comprovada pelos mencionados documentos
que demonstram a potencialidade da conduta do investigado de influir no resultado do pleito eleitoral
em razão do abuso do poder econômico caracterizado causados pela oferta de promessas ou de
efetivas vantagens econômicas (notadamente, conserto em sistemas de abastecimento de obras,
perfuração de poços, doação de materiais de construção, etc) fatos que teriam potencial para afetar a
normalidade e legitimidade das eleições de 2016.
Aponta, ainda, novos fatos em relação ao investigado, agora no exercício do mandato eletivo de
vereador, que estaria praticando também atos de improbidade administrativa e abuso de poder
econômico, porque associado politicamente à gestão municipal, para favorecer candidatos que apoia
para as eleições de 2018.
É o sucinto relatório. Passo à análise do pedido de liminar
Nos termos do art. 294 e seguintes do novo código de processo civil, a tutela provisória pode
fundamentar-se em urgência ou evidência, cabendo ao requerente expor os fatos, o direito que
pretende ver reconhecido ou que se busca realizar, bem como perigo ou risco de dano ao direito
pleiteado.
Em relação aos fatos suscitados pelo requerente relativos a momento posterior à diplomação, além
de inexistentes na petição inicial (princípio da congruência), devem ser tratados em ação própria ou
apurados pelas autoridades competentes, razão porque sobre estes não nos ateremos1.
Em verdade, o objeto desta ação é a manutenção da incolumidade das eleições, com o intuito de
impedir e apurar a prática de atos ilícitos que desequilibrem o pleito, desde que ajuizada até 15 dias
após a diplomação, pela inteligência do art. 30-A da Lei nº 9.504/90 (Lei das Eleições).
Logo, conforme preceitua art. 300 do NCPC, a tutela de urgência está condicionada a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte, bem como perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, à tutela jurisdicional pleiteada.
Como se depreende da dicção do art. 22, I, b, da Lei Complementar n.º 64/90, a concessão de
medida de natureza urgente no rito da AIJE não dispensa a demonstração dos clássicos requisitos
resumidos nas expressões latinas "fumus bonis iuris"e o"periculum in mora", sendo, portanto,
compatível com a tutela de urgência do art. 300 do NCPC.
In casu, partindo de um juízo perfunctório inerente aos provimentos de natureza liminar, não
vislumbro, pelas razões acima expendidas, probabilidade do direito invocado pelo representante, eis
que lastreado apenas em provas trazidas pelo autor insuficientes de per si para autorizar a cassação
do diploma do candidato eleito, devendo estas serem analisadas em conjunto com outras provas a
serem colhidas em audiência a ser designada.
Outrossim, a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente não demonstrou,
objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”.
Na análise do requisito negativo do perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do
CPC), à vista da não demonstração das condições anteriores, ainda que fosse deferida a concessão
da tutela requerida, no caso, afastamento do titular do mandato político de vereador, isto poderia
causar dano irreparável ao requerido, uma vez que inexiste tutela pelo equivalente na espécie,
sobretudo, caso a presente ação seja julgada improcedente.
No mesmo sentido têm se posicionado o Supremo Tribunal Federal, conforme se vê:
(...) Quanto ao requisito do periculum in mora, cumpre reconhecê-lo presente, sobretudo pela
irreversibilidade do dano iminente. Desde a revogação da liminar concedida pela Presidência do
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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Tribunal Superior Eleitoral, o registro do candidato é tido como indeferido e os votos por ele recebidos
não serão considerados válidos. O resultado prático é que a coligação perderá o assento que havia
ganhado com a totalização de votos que considera recebidos por Geraldo Hilário Torres. Nos termos
da jurisprudência da Corte, configura risco de dano irreversível “a subtração ao titular, ainda que
parcial, do conteúdo do exercício de um mandato político” (ADI 644-MC, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, Pleno, DJ de 21.02.1992). Na ocasião, o Ministro Pertence assentou que “os mandatos
republicanos são essencialmente limitados no tempo e improrrogáveis: por isso, a indevida privação,
embora temporária, do seu exercício é irremediável, por definição”. Conforme salientado pela parte
recorrente foi protocolado na Câmara Federal um ofício comunicando a alteração do resultado para o
cargo de Deputado Federal nas Eleições de 2014, em razão do despacho proferido pelo Ministro Dias
Toffoli, cessando os efeitos da Ação Cautelar 3.966/TSE. Dessa forma, é iminente o risco de
afastamento do candidato da coligação requerente.(...)
(STF - AC 3778/MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Julgamento: 27/04/2015; Publicado: 30/04/2015)
originais sem destaque
Desta feita, não vislumbro, a partir de um juízo de cognição sumária inerente aos provimentos
liminares, a presença dos requisitos aptos à concessão da tutela provisória pleiteada, razão pela qual
indefiro o pedido.
FACE AO EXPOSTO, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de
urgência, INDEFIRO o pedido liminar de fls. 244/252.
Aguarde-se o julgamento definitivo do MS nº 0600110-74.2017.6.17.000, em trâmite, nos termos do
despacho de fls. 206.

Vistas ao MPE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Goiana, PE, 19 de dezembro de 2017.

Tito Lívio Araújo Monteiro
Juiz Eleitoral

1 Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.Parágrafo único. A
decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. É o que dispõe o Código de
Processo Civil.

27ª Zona Eleitoral
Sentenças

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO n.º 18-64.2017.6.17.0027

INTERESSADO: Comissão Provisória do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB/Ferreiros/PE
SENTENÇA

O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 2, dando ciência da ausência de
Prestação de Contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Socialista Brasileiro –
PSB/Ferreiros/PE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Notificado o representante da Comissão Provisória municipal da respectiva Agremiação Partidária,
para providenciar a formalização da prestação de contas, no prazo de setenta e duas (72) horas,
aquele permaneceu inerte, conforme informação de fls.2.
Juntada de informações acerca da ausência dos extratos eletrônicos, de emissão de recibos de
doação e de repasse de recursos do fundo partidário para o grêmio em comento no exercício de 2016
(fls. 11 e 12).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou por declarar as contas da Comissão
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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Provisória Municipal do Partido, referentes ao exercício financeiro do ano de 2016, não prestadas.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Conforme se observa dos autos, os procedimentos legais estabelecidos pela Lei n.º 9.096/95 e
Resolução TSE n.º 23.464/2015 foram cumpridos.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão da Comissão Provisória municipal, para o
cumprimento da obrigação de prestar as contas, permaneceram seus responsáveis inertes ao
chamamento judicial, caracterizando a manifesta inadimplência da referida Agremiação Partidária.
Ante o exposto, JULGO não prestadas as contas do exercício financeiro 2016 da Comissão
Provisória do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB/Ferreiros/PE, com a consequente
suspensão e perda das cotas do fundo partidário, enquanto se conservar inadimplente, a partir da
data fixada pela lei para a apresentação de contas, pelo tempo em que o partido permanecer omisso.
Ademais, determino que o cartório eleitoral providencie as medidas necessárias para cumprimento do
disposto no art. 60, § 5º, da Resolução TSE 23.464/2015 e no art. 42 da Res. TSE 23.465/2015.
Publique-se no DJE. Registre-se.
Expeçam-se as comunicações pertinentes.
Após o Trânsito em julgado, cumpra-se as determinações constantes nesta e arquivem-se os autos
com as formalidades legais.

Itambé, 09 de janeiro de 2018

Ícaro Nobre Fonseca
Juiz da 27ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO n.º 20-34.2017.6.17.0027

INTERESSADO: Comissão Provisória do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR/Camutanga/PE
SENTENÇA

O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 2, dando ciência da ausência de
Prestação de Contas da Comissão Provisória Municipal do Partido da República –
PR/Camutanga/PE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Notificado o representante da Comissão Provisória municipal da respectiva Agremiação Partidária,
para providenciar a formalização da prestação de contas, no prazo de setenta e duas (72) horas,
aquele permaneceu inerte, conforme informação de fls.2.
Juntada de informações acerca da ausência dos extratos eletrônicos, de emissão de recibos de
doação e de repasse de recursos do fundo partidário para o grêmio em comento no exercício de 2016
(fls. 12 e 13).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou por declarar as contas da Comissão
Provisória Municipal do Partido, referentes ao exercício financeiro do ano de 2016, não prestadas.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Conforme se observa dos autos, os procedimentos legais estabelecidos pela Lei n.º 9.096/95 e
Resolução TSE n.º 23.464/2015 foram cumpridos.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão da Comissão Provisória municipal, para o
cumprimento da obrigação de prestar as contas, permaneceram seus responsáveis inertes ao
chamamento judicial, caracterizando a manifesta inadimplência da referida Agremiação Partidária.
Ante o exposto, JULGO não prestadas as contas do exercício financeiro 2016 da Comissão
Provisória do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR/Camutanga/PE, com a consequente suspensão e
perda das cotas do fundo partidário, enquanto se conservar inadimplente, a partir da data fixada pela
lei para a apresentação de contas, pelo tempo em que o partido permanecer omisso. Ademais,
determino que o cartório eleitoral providencie as medidas necessárias para cumprimento do disposto
no art. 60, § 5º, da Resolução TSE 23.464/2015 e no art. 42 da Res. TSE 23.465/2015.
Publique-se no DJE. Registre-se.
Expeçam-se as comunicações 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
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Após o Trânsito em julgado, cumpra-se as determinações constantes nesta e arquivem-se os autos
com as formalidades legais.
Itambé, 09 de janeiro de 2018

Ícaro Nobre Fonseca
Juiz da 27ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO n.º 24-41.2017.6.17.0027

INTERESSADO: Comissão Provisória do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB/Itambé/PE
SENTENÇA

O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 2, dando ciência da ausência de
Prestação de Contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Socialista Brasileiro –
PSB/Itambé/PE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Notificado o representante da Comissão Provisória municipal da respectiva Agremiação Partidária,
para providenciar a formalização da prestação de contas, no prazo de setenta e duas (72) horas,
aquele permaneceu inerte, conforme informação de fls.2.
Juntada de informações acerca da ausência dos extratos eletrônicos, de emissão de recibos de
doação e de repasse de recursos do fundo partidário para o grêmio em comento no exercício de 2016
(fls. 10 e 11).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou por declarar as contas da Comissão
Provisória Municipal do Partido, referentes ao exercício financeiro do ano de 2016, não prestadas.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Conforme se observa dos autos, os procedimentos legais estabelecidos pela Lei n.º 9.096/95 e
Resolução TSE n.º 23.464/2015 foram cumpridos.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão da Comissão Provisória municipal, para o
cumprimento da obrigação de prestar as contas, permaneceram seus responsáveis inertes ao
chamamento judicial, caracterizando a manifesta inadimplência da referida Agremiação Partidária.
Ante o exposto, JULGO não prestadas as contas do exercício financeiro 2016 da Comissão
Provisória do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB/Itambé/PE, com a consequente suspensão
e perda das cotas do fundo partidário, enquanto se conservar inadimplente, a partir da data fixada
pela lei para a apresentação de contas, pelo tempo em que o partido permanecer omisso. Ademais,
determino que o cartório eleitoral providencie as medidas necessárias para cumprimento do disposto
no art. 60, § 5º, da Resolução TSE 23.464/2015 e no art. 42 da Res. TSE 23.465/2015.
Publique-se no DJE. Registre-se.
Expeçam-se as comunicações pertinentes.
Após o Trânsito em julgado, cumpra-se as determinações constantes nesta e arquivem-se os autos
com as formalidades legais.

Itambé, 09 de janeiro de 2018

Ícaro Nobre Fonseca
Juiz da 27ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO n.º 25-56.2017.6.17.0027

INTERESSADO: Comissão Provisória do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB/Itambé/PE
SENTENÇA
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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O Cartório Eleitoral submeteu a este Juízo a informação de fls. 2, dando ciência da ausência de
Prestação de Contas da Comissão Provisória Municipal do Partido Republicano Brasileiro –
PRB/Itambé/PE, referente ao exercício financeiro de 2016.
Notificado o representante da Comissão Provisória municipal da respectiva Agremiação Partidária,
para providenciar a formalização da prestação de contas, no prazo de setenta e duas (72) horas,
aquele permaneceu inerte, conforme informação de fls.2.
Juntada de informações acerca da ausência dos extratos eletrônicos, de emissão de recibos de
doação e de repasse de recursos do fundo partidário para o grêmio em comento no exercício de 2016
(fls. 11 e 12).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou por declarar as contas da Comissão
Provisória Municipal do Partido, referentes ao exercício financeiro do ano de 2016, não prestadas.
É o relatório. Fundamento e Decido.
Conforme se observa dos autos, os procedimentos legais estabelecidos pela Lei n.º 9.096/95 e
Resolução TSE n.º 23.464/2015 foram cumpridos.
Apesar de diligenciado junto ao respectivo órgão da Comissão Provisória municipal, para o
cumprimento da obrigação de prestar as contas, permaneceram seus responsáveis inertes ao
chamamento judicial, caracterizando a manifesta inadimplência da referida Agremiação Partidária.
Ante o exposto, JULGO não prestadas as contas do exercício financeiro 2016 da Comissão
Provisória do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB/Itambé/PE, com a consequente
suspensão e perda das cotas do fundo partidário, enquanto se conservar inadimplente, a partir da
data fixada pela lei para a apresentação de contas, pelo tempo em que o partido permanecer omisso.
Ademais, determino que o cartório eleitoral providencie as medidas necessárias para cumprimento do
disposto no art. 60, § 5º, da Resolução TSE 23.464/2015 e no art. 42 da Res. TSE 23.465/2015.
Publique-se no DJE. Registre-se.
Expeçam-se as comunicações pertinentes.
Após o Trânsito em julgado, cumpra-se as determinações constantes nesta e arquivem-se os autos
com as formalidades legais.

Itambé, 09 de janeiro de 2018

Ícaro Nobre Fonseca
Juiz da 27ª Zona Eleitoral

60ª Zona Eleitoral

Outros

Intimação do Relatório Preliminar para Expedição de Diligência - Eleições 2016

De ordem do MM Juiz Eleitoral, desta 60ªZE/PE, Dr. Thiago Pacheco Cavalcanti, fica(m)
intimado(a)(s) o(s) advogado(s) adiante nominado(s) do inteiro teor da decisão exarada nos autos em
questão, bem como do Relatório Preliminar, cujo teor segue abaixo.

Processo nº 79-20.2017.6.17.0060
Protocolo SADP nº 25.136/20176
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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Classe: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2016
Interessado: Adarivan Vieira Gomes
Advogada: Anna Carolynna da Silva Almeida – OAB/PE n° 42.451

Decisão

I – Diante do relatório preliminar de exame de fl.21/21v, determino notificação do prestador de contas
em epígrafe, para manifestar-se, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do artigo 64, §
1º c/c 62 da Resolução TSE nº 23.463/2015, sobre as impropriedades apontadas no citado relatório.
Na mesma oportunidade e prazo, deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema
SPCE, com status de retificadora, assim como instruir seu extrato, devidamente assinado e
acompanhado de todos os documentos e informações descritos no art. 48 da Resolução TSE nº
23.463/2015.
II – A intimação do prestador em tela deverá ser feita, via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), na
pessoa de sua advogada regularmente constituído nos autos em epígrafe, Drª. Anna Carolynna da
Silva Almeida – OAB/PE n° 42.451, nos termos do art. 84, II, §2º da aludida norma de regência;
III – Após, proceda-se à análise técnica das contas apresentadas, com posterior remessa ao Parquet
Eleitoral para emissão de parecer, nos termos do art. 67, da Res. TSE n° 23.463/15, e, ao final,
voltem-me conclusos para sentença.

Buíque, 09 de janeiro de 2017.

Thiago Pacheco Cavalcanti
Juiz Eleitoral – 60ªZE/PE

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS

Após exame preambular da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências adiante
relacionadas. Ocorre, no entanto, que os elementos trazidos aos autos pelo prestador de contas
neste momento não são suficientes para que se conclua, categoricamente, pela inexistência das
irregularidades listadas no art. 60, I a V, da Resolução TSE n.º 23.463/2015. Desta forma, em sede
preliminar, propõe-se a conversão do feito, ora simplificado, para o rito ordinário, nos termos do art.
62 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Caso seja acolhida a preliminar, solicita-se manifestação do prestador de contas em relação às
ocorrências abaixo relacionadas, no prazo de 72 horas, nos termos do § 1º, art. 64 c/c art. 62 da
Resolução TSE nº 23.463/2015:
1.OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
1.1.Confronto de informações prévias relativas às despesas
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art.
48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR Nº DA NOTA FISCALVALOR (R$)¹ %²
30/09/ 73.068.702 FABIANO DOS 117
640,00
2016
/0001-80 SANTOS ALVES
IMPRESSAO ME
¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

2.ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2.1.Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
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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registrada nos extratos eletrônicos, conforme abaixo, o que pode caracterizar omissão de
movimentação financeira:
DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
LANÇAMENTO
CONTRAPARTE
DATA HISTÓ Nº
OPE VALOR R$ TIPO CPF / NOME BANCO AGÊN CONTA
RICO
DOCU RA
CNPJ
CIA
MEN ÇÃO
TO
Banco: 001 - Agência: 4119 - Conta: 00000000000000189294
18/10/16 DEPO 00002 DE 640,00
C
248.
48409 PÓSI
SITO
409.71
71404 TOS
EM
4-04
DINHEI
RO
18/10/16 CHE
00000 CHE 640,00
D
00008 QUES
QUE
50001

0

000000
000000
000000
00

0

000000
000000
000000
00

NOME
IDENTIFI
CADO
NO
DOC

Ao final, registre-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada
pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com status de prestação de
contas retificadora, bem como o Extrato da Prestação de Contas, devidamente assinado e
acompanhado de todos os documentos e informações descritos no art. 48 da Resolução TSE n.º
23.463/2015, conforme disciplina o art. 62 da mesma Resolução.

Buíque, 22 de dezembro de 2017.

Tarciana Maria da Silva
Chefe de Cartório

Intimação do Relatório Preliminar para Expedição de Diligência - Eleições 2016

De ordem do MM Juiz Eleitoral, desta 60ªZE/PE, Dr. Thiago Pacheco Cavalcanti, fica(m)
intimado(a)(s) o(s) advogado(s) adiante nominado(s) do inteiro teor da decisão exarada nos autos em
questão, bem como do Relatório Preliminar, cujo teor segue abaixo.

Processo nº 313-36.2016.6.17.0060
Protocolo SADP nº 140.718/2016
Classe: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2016
Interessado: Miriam Briano Alves
Advogado: Laerth Luys de Souza – OAB/PE 36.949

Decisão

I – Diante do relatório preliminar de exame de fl.85/86v, determino notificação da prestadora de
contas em epígrafe, para manifestar-se, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do
artigo 64, § 1º c/c 62 da Resolução TSE nº 23.463/2015,sobre as impropriedades apontadas no
citado relatório. Na mesma oportunidade e prazo, deverá reapresentar a prestação de contas gerada
pelo Sistema SPCE, com status de retificadora, assim como instruir seu extrato, devidamente
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assinado e acompanhado de todos os documentos e informações descritos no art. 48 da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
II – A intimação do prestador em tela deverá ser feita, via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), na
pessoa de seu advogado regularmente constituído nos autos em epígrafe, Dr. Laerth Luys de Souza
OAB/PE 36.949, nos termos do art. 84, II, §2º da aludida norma de regência;
III – Após, proceda-se à análise técnica das contas apresentadas, com posterior remessa ao Parquet
Eleitoral para emissão de parecer, nos termos do art. 67, da Res. TSE n° 23.463/15, e, ao final,
voltem-me conclusos para sentença.

Buíque, 09 de janeiro de 2018.

Thiago Pacheco Cavalcanti
Juiz Eleitoral – 60ªZE/PE

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS

Após exame preambular da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências adiante
relacionadas. Ocorre, no entanto, que os elementos trazidos aos autos pela prestadora de contas
neste momento não são suficientes para que se conclua, categoricamente, pela inexistência das
irregularidades listadas no art. 60, I a V, da Resolução TSE n.º 23.463/2015. Desta forma, em sede
preliminar, propõe-se a conversão do feito, ora simplificado, para o rito ordinário, nos termos do art.
62 da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Caso seja acolhida a preliminar, solicita-se manifestação da prestadora de contas em relação às
ocorrências abaixo relacionadas, no prazo de 72 horas, nos termos do § 1º, art. 64 c/c art. 62 da
Resolução TSE nº 23.463/2015:
1.Não foi possível conferir os dados relativos às doações diretas efetuadas por outros prestadores de
contas, em virtude da ausência da respectiva prestação de contas à Justiça Eleitoral:
DOADOR

CNPJ

PE-PERNAMBUCO 08.089.658
Direção
/0001-23
Estadual/Distrital - PTB

Nº RECIBO
000401123558
PE000002E

DATA

FONTEESPÉCIE VALOR
(R$)
01/09/16 FP
Financeiro 30.000,00

Confirmar se a fonte de recurso citada acima foi proveniente do fundo partidário.
2.Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados CADÚNICO, foi
identificado o recebimento DIRETO de doação realizada por pessoa física inscrita em programas
sociais do governo, recomendando o encaminhamento do indício ao Ministério Público Eleitoral para
investigação mais aprofundada quanto ao recebimento de doação por doador que não tenha
capacidade econômica para fazer a doação, desconhecendo-se a real origem dos recursos:
DOAÇÕES REALIZADAS COM INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
ECONÔMICA
Nº. DO RECIBO
CPF
DOADOR
VALOR R$
000401123558PE0 090.774.734-59
ANDERSON FIRMINO
1.050,00
00006E
PEREIRA
3.OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.463/2015)
3.1Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, contrariando o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
3.2Confronto de informações prévias relativas às despesas
Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE nº 23.463/2015:
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DADOS INFORMADOS/OBTIDOS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA
VALOR (R$)
FISCAL
12/09/2016 10.410.800/0001-34 J. F. DE
14
0,00
ALBUQUERQUE ME
DADOS DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
Nº DA NOTA
VALOR
FISCAL
(R$)
03/09/2016 10.410.800/0001-34 J. F DE ALBUQUERQUE 14
15.653,00
3.3.Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art.
48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR Nº DA NOTA VALOR (R$)¹
FISCAL
03/09/2016
10.410.800/0001-34 J. F. DE
3
0,00
ALBUQUERQUE ME
03/09/2016
10.410.800/0001-34 J. F. DE
4
0,00
ALBUQUERQUE ME
03/09/2016
10.410.800/0001-34 J. F. DE
5
0,00
ALBUQUERQUE ME
03/09/2016
10.410.800/0001-34 J. F. DE
6
0,00
ALBUQUERQUE ME

%²
0,00

0,00

0,00

0,00

¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

4.ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
4.1.A abertura da conta bancária identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 7º, § 1º, a, da Resolução TSE nº
23.463/2015, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em
relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão
de receitas e gastos eleitorais:
CARGO CNPJ

BANCO

AGÊNCIA CONTA

DATA DE DATA DE
DIAS
ABERTU CONCESSÃO CNPJ
RA
00000000 31/08/2016 12/08/2016
19
000000
189421

Prefeito 25.553.760
/0001-57

1 - BANCO
DO BRASIL
SA

4119

4.2Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos, conforme abaixo, o que pode caracterizar omissão de
movimentação financeira:
DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
LANÇAMENTO
CONTRAPARTE
DATA
HISTÓ Nº OPE VALOR TI CPF / NOME
BAN AGÊN CONTA NOME
R$
CO
IDENTIFI
RICO DO RA
PO CNPJ
CIA
CADO
CU ÇÃO
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TO
Banco: 001 - Agência: 4119 - Conta: 00000000000000189022
29/08/16 TARI 832 TARIF 11,60
D 00.000. BANCO DO 001
420 AS
000/00 BRASIL S.A.
FA
801
01-91
DE
FOR 370
NECI 421
MEN
TO
CHE
QUE
29/08/16 DEPO 000 DEPÓ 10.000,00 C 138.37
SITO 013 SITOS
3.624ON
837
34
LINE 362
434
01/09/16 TRAN 554 TRAN 10.000,00 D 138.37 MIRIAM
001
SFE 119 S
3.624- BRIANO
34
ALVES
REN 000 FE
009 RÊN
CIA
774 CIA
ON
LINE
EN
TRE
CON
TAS
06/09/16 CHE 000 CHE 9.500,00 D 09.280. MICAEL
001
QUE 000 QUES
485/00 LOPES DE
COM 000
01-99 GOIS - ME
PENS 850
ADO 017
06/10/16 CHE 000 CHE 2.500,00 D 04.660. N. B.
QUE 000 QUES
516/00 SAMPAIO COM 000
01-13 EPP
PENS 850
ADO 018
13/10/16 CHE 000 CHE 990,00
D 09.471. EMANUEL 001
QUE 000 QUES
370/00 W M A ME
COM 000
01-81
PENS 850
ADO 013
13/10/16 CHE 000 CHE 1.140,00 D 24.072. PAULO
001
QUE 000 QUES
076/00 OLIVEIRA &
COM 000
01-90 CIA LTDA
PENS 850
ADO 020
17/10/16 CHE 000 CHE 20,00
D
QUE 000 QUES
000
850
014
Banco: 001 - Agência: 4119 - Conta: 00000000000000189421
05/09/16 CHE 000 CHE 9.265,83 D
QUE 000 QUES
000
850
001
05/09/16 CHE 000 CHE 15.653,00 D
QUE 000 QUES
000
850
002
05/09/16 TARI 882 TARI 11,60
D 00.000. BANCO DO 001
490 FAS
000/00 BRASIL S.A.
FA
700
01-91
DE
FOR 000
NECI 104
MEN
TO
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NO DOC

4119

000000
000050
101130
11

0

000000
000000
000000
00

4119

000000
000000
000977
48

68

000000
000000
002735
38

4293

000000
000000
014488
03

4119

000000
000000
001832
70

68

000000
000000
002334
55

0

000000
000000
000000
00

0

000000
000000
000000
00

0

000000
000000
000000
00

4119

000000
000050
101130
11
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CHE
QUE
06/09/16 CHE
QUE
COM
PEN
SADO
13/10/16 CHE
QUE
COM
PEN
SADO
17/10/16 CHE
QUE

000 CHE 520,00
D 10.555. JOAO
001 68
000000
000 QUES
407/00 CIRIACO &
000000
000
01-39 CIA LTDA
001796
850
47
003
000 CHE 4.500,00 D 09.471. EMANUEL 001 4119
000000
000 QUES
370/00 W M A ME
000000
000
01-81
001832
850
70
004
000 CHE 49,57
D
0
000000
000 QUES
000000
000
000000
850
00
005
DESPESAS DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AUSENTES NO EXTRATO
DATA
CONTA Nº DOCU ESPÉCIE FON
VALOR CPF / CNPJ NOME
PAGAMEN
FORNECE FORNECEDOR
MENTO RECURSO TE DE ORI PAGA
TO
MENTO DOR
GEM
02/09/16 Encargos 8824907 Transferên Outros
11,60
financei 00000104 cia
Recursos
eletrônica
ros, taxas
bancárias
e/ou op.
cartão de
crédito
02/09/16 Encargos 8824907 Transferên Outros
11,60
financei 00000104 cia
Recursos
eletrônica
ros, taxas
bancárias
e/ou op.
cartão de
crédito
03/09/16 Combustí 850001 Cheque
Fundo
9.265,83 41.115.650 L. A. SANTOS
veis e
Partidário
LTDA
/0001-60
lubrifican
tes
03/09/16 Publicida 850002 Cheque
Fundo
15.653,00 10.410.800 J. F DE
de por
Partidário
ALBUQUERQUE
/0001-34
adesivos
05/09/16 Diversas 850003 Cheque
Fundo
520,00
10.555.407 JOAO CIRIACO
a especifi
Partidário
E CIA LTDA
/0001-39
car
05/09/16 Publicida 850017 Cheque
Outros
9.500,00 09.280.485 MICAEL LOPES
de por
Recursos
DE GOIS ME
/0001-99
adesivos
06/10/16 Diversas 850018 Cheque
Outros
2.500,00 23.120.076 KAROLINE
a especifi
Recursos
VIEIRA
/0001-56
SAMPAIO ME
car
10/10/16 Diversas 850020 Cheque
Outros
1.140,00 24.072.076 PAULO
a especifi
Recursos
OLIVEIRA E
/0001-90
CIA LTDA
car
12/10/16 Comícios 850004 Cheque
Outros
990,00
09.471.370 EMANUEL
Recursos
WAVELL
/0001-81
MODESTO DE
ALBUQUERQUE
12/10/16 Comícios 850004 Cheque
Fundo
4.500,00 09.471.370 EMANUEL
Partidário
WAVELL
/0001-81
MODESTO DE
ALBUQUERQUE
5.COMPOSIÇÃO DAS SOBRAS DE CAMPANHA

5.1.O prestador de contas declarou como sobras de campanha os valores abaixo:
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61,17
Outros Recursos
8,40
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CONTA
412142

Confirmar se os valores citados acima correspondem a sobras de campanha, bem como o
destinatário das citadas sobras de campanha.
Ao final, registre-se que a prestadora de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada
pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com status de prestação de
contas retificadora, bem como o Extrato da Prestação de Contas, devidamente assinado e
acompanhado de todos os documentos e informações descritos no art. 48 da Resolução TSE n.º
23.463/2015, conforme disciplina o art. 62 da mesma Resolução.

Buíque, 22 de dezembro de 2017.

Tarciana Maria da Silva
Chefe de Cartório

68ª Zona Eleitoral
Sentenças

FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DO ELEITORADO - TUPARETAMA/PE

SENTENÇA
EMENTA: Revisão do eleitorado da 68ª Zona Eleitoral-Município de Tuparetama/PE, com a
incorporação de assinatura digital, fotografia e dados biométricos. Cancelamento das Inscrições Não
Revisadas e Convalidação das Inscrições Revisadas.
Vistos etc…
O presente procedimento teve início com o Ofício-Circular nº 14/2017-CRE, datado de 25 de janeiro
de 2017, da Corregedoria Regional Eleitoral de Pernambuco, informando a realização de revisão do
eleitorado com a incorporação de assinatura digital, fotografia e dados biométricos, no município de
Tuparetama, considerando que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as Resoluções n.º 23.335/2011
e 23.440/2015, determinando, de ofício, a realização de atualização do cadastro eleitoral, decorrente
a implantação no município indicado, de nova sistemática de identificação do eleitor.
A Corregedoria Regional Eleitoral, em cumprimento ao disposto nas Resoluções supra, nos arts. 58 e
59 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, e ainda, nos termos dos Provimentos CGE n.º 17/2016 e
2/2017, expediu os Provimentos nº 33, 34, 35 e 37/2017 que estabelece instruções para o processo
de revisão do eleitorado nos Municípios que especifica do Estado de Pernambuco.
Em cumprimento ao disposto no art. 63 da Resolução TSE n.º 21.538/2003 e dos supracitados
Provimentos da CRE/PE foi publicado o Edital nº 30/2017, de convocação dos
eleitores, sem que houvesse impugnação ao mesmo.
Foi realizada ampla divulgação da Revisão Biométrica junto ao eleitorado e lideranças políticas do
Município, visando orientar o eleitor quanto ao local, período e horários em que ocorreriam o
processo revisional, que ocorreu no Posto de Atendimento localizado no município de
Tuparetama/PE, no período de 10/05/2017 a 15/12/2017, não tendo sido solicitada a prorrogação do
prazo.
Foram cientificados os partidos políticos, o Ministério Público Eleitoral e foi dada ampla divulgação,
inclusive através da rádio local, veiculação de convocação por meio de carro de som, afixação de
cartazes e do Edital n.º 14/2017 em locais de grande circulação sobre a realização dos trabalhos.
Os trabalhos revisionais transcorreram dentro do prazo previsto pela Corregedoria Regional Eleitoral
do TRE/PE, sem quaisquer empecilhos.
Concluídos os trabalhos, dei vista dos autos ao representante do Ministério Público, que emitiu o
parecer que consta nos autos à fl. 76.
Relato. Decido.
O índice de eleitores que comparecerem ao Cartório Eleitoral e comprovaram terem domicílio eleitoral
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em Tuparetama/PE atingiu o percentual de 77,23% do eleitorado anteriormente constante no
cadastro eleitoral do município.
Os 22,77% restantes, não tiveram êxito na comprovação da mencionada exigência, ou não
atenderam a convocação da Justiça Eleitoral.
Assim, com fundamento no art. 73 da Resolução TSE n.º 21.538/2003, e resguardados os ditames
legais, determino que se proceda ao cancelamento das inscrições não revisadas e convalido as
inscrições revisadas, produzindo os jurídicos e legais efeitos, juntando a esta, como anexos I e II, os
relatórios de inscrições a cancelar e validar, ambos extraídos do sistema ELO.
Publique-se. Registre-se.
Decorrido o prazo recursal e após certificação dele nos autos, voltem-me conclusos para os
procedimentos finais previstos nos Provimentos n.º 33 e 35 da CRE/PE.

São José do Egito/PE, 09 de janeiro de 2017.

Mariana Zenaide Teófilo Gadelha
Juíza Eleitoral da 68 ZE/PE

133ª Zona Eleitoral
Sentenças

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
Autos nº 8-90.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, MUNICIPAL
ADVOGADO: WILSON DE SENA BRASIL – OAB/PE nº 38.500

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Social Democrático relativas ao
exercício financeiro de 2015.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 13)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 14).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que não houve repasse de cotas do fundo
partidário para aquele diretório no ano de 2015.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
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III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Autos nº 12-30.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): SOLIDARIEDADE – SD, Municipal
ADVOGADO(S): WILSO DE SENA BRASIL – OAB/PE nº 38.500

SENTENÇA

Vistos, etc.
I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Solidariedade relativas ao exercício
financeiro de 2015.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 15)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 16).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que não houve repasse de cotas do fundo
partidário para aquele diretório no ano de 2015.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz 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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EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015

Autos nº 18-37.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, MUNICIPAL
ADVOGADO: WILSON DE SENA BRASIL – OAB/PE nº 38.500

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro relativas ao
exercício financeiro de 2015.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 14)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 15).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que não houve repasse de cotas do fundo
partidário para aquele diretório no ano de 2015.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Autos nº 19-22.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, Municipal
ADVOGADO: WILSON DE SENA BRASIL – OAB/PE nº 38.500

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

005

Recife-PE,

sexta-feira, 12 de janeiro de 2018

Página

23

SENTENÇA

Vistos, etc.
I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do PMDB relativas ao exercício financeiro de
2015.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 12)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 13).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que não houve repasse de cotas do fundo
partidário para aquele diretório no ano de 2015.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

Autos nº 21-89.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB Municipal
ADVOGADO: SAMUEL HORÁCIO DE OLIVEIRA – OAB/PE nº 720ª
ADVOGADO: RONICLÁUDIO DELMONDES TASSO – OAB/PE nº 36.876
SENTENÇA
Vistos, etc.
I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro relativas ao
exercício financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 06)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 10).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.
II – FUNDAMENTAÇÃO

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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Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, destaco que foram apresentadas declarações de ausência de
movimentação de recursos e juntada de extrato bancário, tendo sido as informações confirmadas
pelos sistemas informativos disponíveis para a Justiça Eleitoral.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

AUTOS nº 22-74.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL, MUNICIPAL
ADVOGADO: SAMUEL HORÁCIO DE OLIVEIRA – OAB/PE nº 720ª
ADVOGADO: RONICLÁUDIO DELMONDES TASSO – OAB/PE nº 36.876

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Socialista Liberal relativas ao
exercício financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 06)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 10).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, destaco que foram apresentadas declarações de ausência de
movimentação de recursos e juntada de extrato bancário, tendo sido as informações confirmadas
pelos sistemas informativos disponíveis para a Justiça Eleitoral.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

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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III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

AUTOS nº 23-59.2017.6.17.0133
QUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, MUNICIPAL
ADVOGADO: SAMUEL HORÁCIO DE OLIVEIRA – OAB/PE nº 720ª
ADVOGADO: RONICLÁUDIO DELMONDES TASSO – OAB/PE nº 36.876

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira
relativas ao exercício financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 06)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 10).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, destaco que foram apresentadas declarações de ausência de
movimentação de recursos e juntada de extrato bancário, tendo sido as informações confirmadas
pelos sistemas informativos disponíveis para a Justiça Eleitoral.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
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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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE COTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

AUTOS nº 25-29.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC, MUNICIPAL
ADVOGADO: SAMUEL HORÁCIO DE OLIVEIRA – OAB/PE nº 720ª
ADVOGADO: RONICLÁUDIO DELMONDES TASSO – OAB/PE nº 36.876

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Trabalhista Cristão relativas ao
exercício financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 06)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 10).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, destaco que foram apresentadas declarações de ausência de
movimentação de recursos e juntada de extrato bancário, tendo sido as informações confirmadas
pelos sistemas informativos disponíveis para a Justiça Eleitoral.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

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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PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

PROCESSO nº 27-96.2017.6.17.0133
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATA – DEM, MUNICIPAL
ADVOGADO: TIAGO DE BARROS GRANJA – OAB/PE nº 30.052

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Democratas relativas ao exercício
financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 08)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 12).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, destaco que foram apresentadas declarações de ausência de
movimentação de recursos e juntada de extrato bancário, tendo sido as informações confirmadas
pelos sistemas informativos disponíveis para a Justiça Eleitoral.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz 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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EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

AUTOS nº 28-81.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, MUNICIPAL
ADVOGADO: TIAGO DE BARROS GRANJA – OAB/PE nº 30.052

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro relativas ao
exercício financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 07)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 11).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, destaco que foram apresentadas declarações de ausência de
movimentação de recursos e juntada de extrato bancário, tendo sido as informações confirmadas
pelos sistemas informativos disponíveis para a Justiça Eleitoral.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

AUTOS nº 29-66.2017.6.17.0133
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, MUNICIPAL
ADVOGADO: SAMUEL HORÁCIO DE OLIVEIRA – OAB/PE nº 720ª
ADVOGADO: RONICLÁUDIO DELMONDES TASSO – OAB/PE nº 36.876

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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SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do PMDB relativas ao exercício financeiro de
2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 06)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 10).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, destaco que foram apresentadas declarações de ausência de
movimentação de recursos e juntada de extrato bancário, tendo sido as informações confirmadas
pelos sistemas informativos disponíveis para a Justiça Eleitoral.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

AUTOS nº 30-51.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS, MUNICIPAL
ADVOGADO: TIAGO DE BARROS GRANJA – OAB/PE nº 30.052

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

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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Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Humanista da Solidariedade
relativas ao exercício financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 07)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 11).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, destaco que foram apresentadas declarações de ausência de
movimentação de recursos e juntada de extrato bancário, tendo sido as informações confirmadas
pelos sistemas informativos disponíveis para a Justiça Eleitoral.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

PROCESSO nº 31-36.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIALISTA CRISTÃO – PTC, MUNICIPAL
ADVOGADO: TIAGO DE BARROS GRANJA – OAB/PE nº 30.052

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Socialista Cristão relativas ao
exercício financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 06)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 10).

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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Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, destaco que foram apresentadas declarações de ausência de
movimentação de recursos e juntada de extrato bancário, tendo sido as informações confirmadas
pelos sistemas informativos disponíveis para a Justiça Eleitoral.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTIDOS POLÍTICOS

ELEIÇÕES 2016

AUTOS nº 108-79.2016.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, ÓRGÃO MUNICIPAL
ADVOGADO: PAULO RENNÊ GOMES DA SILVA -OAB/PE nº 26.564

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro relativas ao
exercício financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 18)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 19).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
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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Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, destaco que foi apresentada declaração de ausência de
movimentação de recursos por advogado devidamente constituído.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

TERMO CIRCUNSTANCIA DE OCORRÊNCIA

AUTOS nº 140.254/2016
ASSUNTO: CRIME ELEITORAL – ART.39, § 5º, INC. II, DA LEI nº 9.504/1997
AUTOR DO FATO: RAIMUNDO BERNARDO DE SENA JÚNIOR

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Trata-se de boletim de ocorrência circunstanciado lavrado em desfavor de Raimundo Bernardo de
Sena Júnior, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 39, §5º, inciso II da Lei 9.504/97
A proposta de transação penal foi ofertada pelo Ministério Público Eleitoral à fl. 17, sendo aceita pelo
requerido às fls. 22/23, sendo as parcelas quitadas devidamente juntadas aos autos (fls. 24/36).
Posteriormente, o Parquet se manifestou pela extinção da punibilidade do autor do fato, diante do
cumprimento das medidas impostas.
É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A transação penal é instituto despenalizador previsto pela Lei nº 9.099/95, na qual o requerido, sem
assumir qualquer culpa, aceita determinadas medidas impostas com o fito de evitar que o processo
se desenvolva. Trata-se de verdadeira exceção ao princípio da obrigatoriedade.
No caso em comento, verifica-se que o imputado cumpriu todas as medidas que lhe foram impostas,
razão pela qual deve ser declarada extinta sua punibilidade.
Nesse sentido é o artigo 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Cito:
Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na
Secretaria do Juizado.
Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a

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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condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autuado RAIMUNDO BERNARDO DE
SENA JÚNIOR, o que faço com fulcro nos artigos 76 e 84, parágrafo único da Lei 9.099/95.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS -EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016

AUTOS nº 34-88.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB
ADVOGADO: TIAGO DE BARROS GRANJA – OAB/PE nº 30.052

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
(PRTB), referentes ao exercício financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 6)
opinando pela aprovação das contas, diante da ausência de impropriedades ou irregularidades nos
dados fornecidos.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 7).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão aos pareceres do cartório eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, sendo
o caso de desaprovação das contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, é possível constatar que as contas foram prestadas por meio de
advogado constituído, tendo sido informada a ausência de movimentação financeira e recebimento
de cotas do fundo partidário no ano em tela.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.

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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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após 15 (quinze) dias da publicação desta sentença, não havendo nenhum recurso e/ou
manifestação para análise, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2017.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
AUTOS nº 35-73.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO DA REPÚBLICA – PR
ADVOGADO: TIAGO DE BARROS GRANJA – OAB/PE nº 30.052

SENTENÇA

Vistos, etc.
I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido da República (PR), referentes ao
exercício financeiro de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 5)
opinando pela aprovação das contas, diante da ausência de impropriedades ou irregularidades nos
dados fornecidos.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 6).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão aos pareceres do cartório eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, sendo
o caso de desaprovação das contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, é possível constatar que as contas foram prestadas por meio de
advogado constituído, tendo sido informada a ausência de movimentação financeira e recebimento
de cotas do fundo partidário no ano em tela.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após 15 (quinze) dias da publicação desta sentença, não havendo nenhum recurso e/ou
manifestação para análise, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012
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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AUTOS nº 13-15.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, MUNICIPAL
ADVOGADO: GLEIFSON LOPES PIRES – OAB/ 23.573

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido dos Trabalhadores referente ao
exercício financeiro de 2012.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 38)
opinando pela aprovação das contas, diante da ausência de impropriedades ou irregularidades nos
dados fornecidos.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 39).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão aos pareceres do cartório eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, sendo
o caso de aprovação das contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que, conforme observado pelo parecer técnico,
os recursos arrecadados naquele ano foram provenientes de contribuições de seus filiados, e, quanto
ao fundo partidário, o saldo remanescente foi enviado ao diretório estadual.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
AUTOS nº 11-45.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT do B, MUNICIPAL
ADVOGADO: GLEFSON LOPES PIRES – OAB/PE nº 23.573

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

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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Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Trabalhista do Brasil relativas ao exercício
financeiro de 2015.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 12)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 13)
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que não houve repasse de cotas do fundo
partidário para aquele diretório no ano de 2015.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
AUTOS nº 13-61.2016.6.17.0129
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
ADVOGADO: SAMUEL HORÁCIO DE OLIVEIRA – OAB/PE nº 720ª
ADVOGADO: RONICLÁUDIO DELMONDES TASSO – OAB/PE nº 36.876

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Social Liberal relativas ao exercício
financeiro de 2015.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 11)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 12)
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO
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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Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que não houve repasse de cotas do fundo
partidário para aquele diretório no ano de 2015.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
AUTOS nº 9-24.2016.6.17.0129
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
ADVOGADO: TIAGO DE BARROS GRANJA – OAB/PE nº 30.052

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Socialista Brasileiro relativas ao
exercício financeiro de 2015.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 12)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 13)
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que não houve movimentação financeira no
período em tela.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

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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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE CANDIDATO -ELEIÇÕES 2016
AUTOS nº 129-67.2016.6.17.0129
REQUERENTE(S): VALDEMAR VICENTE DE SOUZA FILHO, PREFEITO – PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB
ADVOGADO: SAMUEL HORÁCIO DE OLIVEIRA – OAB/PE nº 720ª

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de candidato ao cargo de Prefeito, Valdemar Vicente de
Souza Filho, do PMDB, referente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral das
eleições municipais de 2016.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 55/56)
opinando pela aprovação das contas, diante da ausência de impropriedades ou irregularidades nos
dados fornecidos.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 57/58).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão aos pareceres do cartório eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, sendo
o caso de aprovação das contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, é possível constatar que a doação recebida de maneira irregular
foi devolvida ao doador, tendo ainda sido utilizado, de maneira regular, o recurso proveniente do
fundo partidário.
Diga-se ainda que foi observada a necessidade de abertura de conta corrente para tal finalidade.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas de campanha do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

005

Recife-PE,

sexta-feira, 12 de janeiro de 2018

Página

39

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015

AUTOS nº 7-08.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S) PARTIDO VERDE – PV
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO JÚNIOR – OAB/PE nº 36.873

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Verde referente ao exercício
financeiro de 2015.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 17)
opinando pela aprovação das contas com ressalvas, diante da inércia do prestador em atender as
determinações judiciais.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 39).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que não houve repasse de cotas do fundo
partidário para aquele diretório no ano de 2015.
Ademais, o fato da inércia no cumprimento das medidas determinadas nos autos somente poderia lhe
acarretar a desaprovação ou aprovação com ressalvas caso não fossem cumpridas as ordens, o que
não é o caso em tela. Em verdade, a omissão existente e que macularia o procedimento foi
devidamente sanada.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013
AUTOS nº 14-97.2017.6.17.0133
REQUERENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, MUNICIPAL
ADVOGADO: GLEFSON LOPES PIRES – OAB/PE nº 23.573

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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SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido dos Trabalhadores referente ao
exercício financeiro de 2013.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 38)
opinando pela aprovação das contas, diante da ausência de impropriedades ou irregularidades nos
dados fornecidos.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 39).
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão aos pareceres do cartório eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, sendo
o caso de aprovação das contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que, conforme observado pelo parecer técnico,
os recursos arrecadados naquele ano foram provenientes de contribuições de seus filiados, não
tendo havido repasse do fundo partidário no ano de 2013.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTA – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
AUTOS nº 8-39.2016.6.17.0129
REQUERENTE(S): PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD
ADVOGADO: TIAGO DE BARROS GRANJA – OAB/PE nº 30.052

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Solidariedade relativas ao exercício
financeiro de 2015.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 13)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
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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procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 14)
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que não houve repasse de cotas do fundo
partidário para aquele diretório no ano de 2015.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.

II – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015
AUTOS nº 11-91.2016.6.17.0129
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIALISTA DEMOCRÁTICO – PSD
ADVOGADO: TIAGO DE BARROS GRANJA – OAB/PE nº 30,052

SENTENÇA

Vistos, etc.

I - RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre prestação de contas do Partido Socialista Democrático ao exercício
financeiro de 2015.
Após realizadas as diligências necessárias, o cartório eleitoral emitiu parecer conclusivo (fl. 12)
opinando pela aprovação das contas, diante da inexistência de irregularidades aptas a macular o
procedimento.
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (fl. 13)
Em seguida, os autos vieram-me conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Entendo que assiste razão ao parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo o caso de aprovação das
contas em exame.
Compulsando atentamente os autos, não há quaisquer irregularidades aptas a macular as contas
apresentada pelo Partido. Nesse clima, vale destacar que não houve repasse de cotas do fundo
partidário para aquele diretório no ano de 2015.
Por esta razão é que o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas.
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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III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 30, I, da Lei 9.504/97 c/c art. 68, I, da Resolução do TSE nº
23.463/2015, decido pela aprovação das contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

Outros

DESPACHOS PARA INTIMAÇÕES

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2016 – CANDIDATO A VEREADOR
AUTOS Nº 136-59.2016.6.17.0129
REQUERENTE: VANUSA MARIA DE SOUZA SILVA – PARTIDO PROGRESSISTA – PP
ADVOGADO: TIAGO DE BARROS GRANJA – OAB/PE nº 30.052

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o prestador de contas para que cumpra as omissões apontadas no parecer de fl. 33, nos
autos, no prazo de 3 (três) dias.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
DEMOCRÁTICO – PSD DIRETÓRIO MUNICIPAL DE IPUBI/PE

–

PARTIDO

SOCIALISTA

Autos nº 24-44.2017.6.17.0133
ADVOGADO – TIAGO DE BARROS GRANJA OAB/PE 30.052

DESPACHO
Vistos, etc.

Intime-se o prestador de contas para que cumpra as omissões apontadas no parecer de fl. 9, dos
autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena das contas serem julgadas como não prestadas.

Trindade/PE, 09 de janeiro de 2018.

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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PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2016 – PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE IPUBI/PE
Autos n.º 36-58.2017.6.17.0133
ADVOGADO – WILSON FILHO MIRANDA LUCENA OAB/PE 37.402

DESPACHO
Intime-se o prestador de contas, por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de cinco
dias, se manifeste sobre o relatório de fl. 4.
Após, encaminhe o feito para elaboração de novo relatório técnico.

Trindade/PE, 08 de janeiro de 2017

PAULO RICARDO CASSARO DOS SANTOS
JUIZ ELEITORAL

135ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

EDITAL Nº 01/2018

CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
(Prazo: 45 dias)

O Exmo. Dr. MILTON SANTANA LIMA FILHO, Juiz da 0135ª Zona Eleitoral de Feira Nova, Estado de
Pernambuco, no uso das suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que nos termos da
Resolução TSE 23.379/2012, do art. 55 da Resolução TSE 21.538/2003 e nas disposições
constantes na Portaria TRE/PE nº 443/04, que os documentos listados abaixo, desta 135ª Zona
Eleitoral, serão destinados à Comissão Socioambiental do TRE-PE e, a partir de 01/03/2018, serão
inutilizados, mediante processo de trituração, na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco,
situado à Av. Agamenon Magalhães, Nº. 1.160, bairro das Graças, na cidade do Recife-PE:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ELIMINADOS

DOCUMENTO
Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE)
Folhas de votação (Eleições 2012 – Lagoa de Itaenga)
Certidões
Comunicações de Óbito
Ofícios Expedidos
Ofícios Recebidos

ANO
2012
2008
2013
2011 e 2012
2013
2012 e 2013

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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E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
publicar o presente Edital no local de costume e no Diário de Justiça Eletrônico (DJE). Dado e
passado nesta Cidade de Feira Nova, aos dez dias do mês de janeiro do ano de 2018 (10/01/2018).
Eu, _____________, Sidney José Kümmer da Rocha , Chefe de Cartório da 135ª Zona Eleitoral,
digitei e submeti a assinatura do MM Juiz Eleitoral.

MILTON SANTANA LIMA FILHO
Juiz 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

