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PRESIDÊNCIA

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 156

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e considerando a indicação contida no Despacho nº
6243/2019/ZE083, registrado no SEI nº. 0044478-45.2018.6.17.8000, RESOLVE designar a servidora
LORENA DE SOUSA LIMA SANTOS para exercer, a partir de 1º.03.2019, a Função Comissionada,
FC-2, de Chefe da Central de Atendimento ao Eleitor de Petrolina, criada mediante o art. 3º, inciso III,
e Anexo IV da Resolução TRE nº 340, de 17/12/2018.

Recife, 20 de fevereiro de 2019.

AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO
Desembargador Presidente

PORTARIA Nº 157

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e considerando a indicação contida no Despacho nº
6245/2019/ZE114, registrado no SEI nº. 0044478-45.2018.6.17.8000, RESOLVE designar o servidor
GILMAR FERREIRA DE SOUZA para exercer, a partir de 1º.03.2019, a Função Comissionada, FC-2,
de Chefe da Central de Atendimento ao Eleitor de Paulista, criada mediante o art. 3º, inciso III, e
Anexo IV da Resolução TRE nº 340, de 17/12/2018.

Recife, 20 de fevereiro de 2019.

AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO
Desembargador Presidente

PORTARIA Nº 158

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e considerando a indicação contida no Despacho nº
6279/2019/ZE138, registrado no SEI nº. 0044478-45.2018.6.17.8000, RESOLVE designar o servidor
WILSON HAROLDO DA SILVA para exercer, a partir de 1º.03.2019, a Função Comissionada, FC-1,
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de Chefe da Central de Atendimento ao Eleitor de Camaragibe, criada mediante o art. 3º, inciso III, e
Anexo IV da Resolução TRE nº 340, de 17/12/2018.

Recife, 20 de fevereiro de 2019.

AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO
Desembargador Presidente

PORTARIA Nº 159

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e considerando a indicação contida no Despacho nº
6236/2019/ZE018, registrado no SEI nº. 0044478-45.2018.6.17.8000, RESOLVE designar o servidor
SILVIO ALVES DO NASCIMENTO para exercer, a partir de 1º.03.2019, a Função Comissionada, FC1, de Chefe da Central de Atendimento ao Eleitor de Vitória de Santo Antão, criada mediante o art. 3º,
inciso III, e Anexo IV da Resolução TRE nº 340, de 17/12/2018.

Recife, 20 de fevereiro de 2019.

AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO
Desembargador Presidente

PORTARIA Nº 197

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e considerando o Requerimento do Servidor, a anuência dos
gestores das unidades envolvidas e o Despacho (0844157) contidos no processo SEI nº 000418011.2019.6.17.8118,
RESOLVE
remover, a partir de 15/03/2019, o Servidor CÍCERO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA do cartório da
118ª Zona Eleitoral, Jaboatão dos Guararapes, para o cartório da 15ª Zona Eleitoral, Cabo de Santo
Agostinho.

Recife, 28 de fevereiro de 2019.

AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO
Desembargador Presidente

Portaria nº 196/2019

Promove ajustes no Planejamento Estratégico Institucional
Regional Eleitoral de Pernambuco.

Ciclo 2019/2021, no âmbito do Tribunal

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo Tribunal,
mediante a Resolução TRE-PE nº 292, de 14/06/2017, Art.19, inciso XXIV,

considerando a necessidade de adequação do Planejamento Estratégico Institucional do tribunal às
novas diretrizes estratégicas estabelecidas no Relatório de Auditoria nº 04/2018, para o Processo de
Gestão de Indicadores Estratégicos;
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considerando a necessidade de reformulação da estrutura dos Planos Diretores de Iniciativas
Estratégicas, com vistas à adequação às novas diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da
União para a elaboração do Relatório Integrado de Gestão da Prestação de Contas Anual do Tribunal
de Contas da União.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar os ajustes nos objetivos e indicadores estratégicos do Planejamento Estratégico
Institucional para o ciclo 2019-2021, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

Parágrafo único. Em decorrência dos ajustes realizados, o conteúdo do Anexo I da Resolução TREPE nº 240, passa a ser o conteúdo do anexo desta Portaria.

Art. 2º As iniciativas estratégicas aprovadas para o exercício 2019 devem ser desdobradas em ações
até o dia 30 de abril de 2019 e, para os exercícios subsequentes do ciclo do PEI, devem ser
observados os prazos estabelecidos na metodologia de gerenciamento de projetos corporativos.

Art. 3º As metas dos indicadores estratégicos, para o exercício 2019, cuja definição dependa de
condições futuras, ainda não realizadas na data da presente portaria, deverão ser definidas e
aprovadas até o dia 30 de abril de 2019.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Esta Portaria revoga a Portaria TRE-PE nº 1210, de 1º de dezembro de 2017 e a Portaria
TRE-PE nº 878, de 19 de setembro de 2018.

Recife, 28 de fevereiro de 2019.

Des. Agenor Ferreira de Lima Filho
Presidente

Observação: O Anexo I está disponível no endereço http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/planejamento-egestao/planejamento-do-tre-pe.

Portaria nº 202/2019

Aprova o Plano de Gestão da Presidência (PGP), para o período de 13 de dezembro de 2018 a 04 de
setembro de 2019, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelo Tribunal,
mediante a Resolução TRE-PE nº 292, de 14/06/2017, Art.19, inciso XXXVIII e,

considerando a revisão do Planejamento Estratégico Institucional do tribunal, aprovada através da
Portaria TRE-PE nº 196, de 28 de fevereiro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Aprovar o Plano de Gestão da Presidência (PGP) para o período de 13 de dezembro de 2018
a 04 de setembro de 2019, constante do anexo desta portaria.
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Parágrafo único. As diretrizes, metas e indicadores estratégicos estão em conformidade com a
Resolução TRE-PE nº 240/2015, que aprovou o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) – Ciclo
2016-2021, e suas revisões, aprovadas através da Portaria TRE-PE nº 196/2019.

Art. 2º As metas dos indicadores estratégicos, para o exercício 2019, cuja definição dependa de
condições futuras, ainda não realizadas na data da presente portaria, deverão ser definidas e
aprovadas até o dia 15 de abril de 2019.

Art. 3º A Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (ASPLAN), através do Núcleo
Corporativo de Projetos (NCP), coordenará as ações relativas ao desdobramento e monitoramento de
iniciativas estratégicas, em conformidade com a metodologia de gerenciamento de projetos
corporativos, aprovada no âmbito deste Tribunal.

Art. 4º As iniciativas estratégicas aprovadas para o exercício 2019 devem ser desdobradas em ações
até o dia 30 de abril de 2019.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Recife, 08 de março de 2019.

Des. Agenor Ferreira de Lima Filho
Presidente

Observação: O Anexo está disponível no endereço http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/planejamento-egestao/planos-de-gestao-da-presidencia.

Portaria Nº 201/2019

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 36 Lei nº 8.112/1990, nas Resoluções TSE
nº 23.563/2009 e TRE-PE nº 297/2017, e em conformidade com o Despacho n° 0816285 que tramita
no SEI sob nº 0038029-17.2018.6.17.8600, RESOLVE
Art. 1º. Remover a servidora DANIELLE FREIRE BERNHOEFT, da Escola Judiciária Eleitoral - EJE
para Secretaria de Orçamento e Finanças.
Art. 2º. Determinar a permanência da servidora LIZIANE OLIVEIRA MAGGI na Escola Judiciaria
Eleitoral - EJE.
Art. 3º. Determinar que as servidoras, acima elencadas, permanecerão à disposição do GT de
Acessibilidade, com exclusividade, até 31 de março de 2019.

Recife, 08 de março de 2019.

AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO
Presidente

Portaria Nº 205/2019

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei nº 8.112/1990, nas Resoluções TSE nº
23.563/2018 e TRE-PE nº 297/2017, considerando a remoção da servidora Ana Paula Reis de
Oliveira para a Seção de Serviços Contínuos de Apoio Administrativo - SESEC/SA e ainda a o
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resultado do Concurso de Remoção nº 20, no qual o servidor Gustavo Wanderley Branco optou por
vaga na Secretaria de Administração – SA, RESOLVE
Remover, a partir de 12 de março de 2019, a servidora NEIDE LÚCIA SOARES SANTOS, Analista
Judiciária, da Seção de Serviços Contínuos de Apoio Administrativo - SESEC/SA para a Seção de
Apoio às Ações de Saúde - SEAS - Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP.

Recife, 11 de março de 2019.

AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO
Presidente

VICE-PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Vice-Presidente e Corregedor
Portarias

PORTARIA Nº 144

O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Resolução nº 289/2017, pela Lei n° 8112/90, considerando: procedimento que revela indícios de
autoria e materialidade de infração disciplinar RESOLVE
Art. 1º. DETERMINAR, nos termos do art. 5º, inciso I, da Resolução nº 289/17 do TRE-PE, a
instauração de SINDICÂNCIA para apuração de possíveis irregularidades praticadas pelo servidor
B.G. da S., tipificadas no artigo 116, incisos XI, e no artigo 217, inciso IV, da Lei n° 8112/90, estando
sujeito à sanção administrativa prevista no artigo 127 e seguintes do mesmo diploma legal.
Art. 2º. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta
pelos servidores ANDREISA ANDRADE DA LUZ, ANDRÉA PAULA DE MORAES ANDRADE E SILVA
e EDIVAN CARLOS LOPES DOS SANTOS, sob a presidência da primeira. As servidoras ROSEANE
MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA FERNANDES e SANDRA REGINA DE OLIVEIRA E SILVA, atuarão
como suplentes.
Art. 3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação
necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e
demais provas que entender pertinentes.
Art. 4º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir das comunicações legais
do art. 24, da Resolução TRE-PE nº 289/17, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório
final.
Publique-se. Cumpra-se.

Recife, 19 de fevereiro de 2019.

STENIO JOSÉ DE SOUSA NEIVA COELHO
Desembargador Vice-Presidente e Corregedor

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Assistência às Sessões - COASES

Acórdãos

DESEMBARGADOR ELEITORAL STÊNIO JOSÉ DE SOUSA NEIVA COÊLHO

RECURSO ELEITORAL Nº 325-15.2016.6.17.0104 GOIANA-PE 25ª Zona Eleitoral (GOIANA)
RECORRENTE(S): IBERLUCIO SEVERINO DA SILVA
ADVOGADO: Iberlúcio Severino da Silva - OAB: 15.619/PE
RECORRIDO(S): JAIRSON MARINHO DE SOUZA
ADVOGADO: Ricardo Jorge Medeiros Tenório - OAB: 36.215/PE
ADVOGADA: Terezinha de Jesus Matos de Aguiar - OAB: 26.484/PE

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INCONTESTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estando suficientemente motivado o indeferimento do pedido para intimação pessoal das
testemunhas, descabe falar em cerceamento de defesa por ofensa ao direito de produção de provas
que, nos termos do art. 369 do CPC, não é absoluto e deve reger-se pelo dever de colaboração e
cooperação.
2. Para caracterização da captação ilícita de sufrágio, bem como do abuso de poder econômico,
exige-se prova robusta e inconteste à demonstração límpida e inequívoca da ocorrência da conduta
abusiva, com finalidade eleitoral.
3. Ausente acervo probatório firme que permita a formulação de um juízo mínimo de certeza da
efetiva ocorrência das condutas ilícitas apontadas, torna inviável a condenação, assente a gravidade
das penalidades a serem impostas;
4. Precedente do TSE e deste Regional;
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO: ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA, e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

DATA DO JULGAMENTO: 11/03/2019

Decisões Monocráticas

DESEMBARGADOR PRESIDENTE AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO ELEITORAL Nº 369-62.2016.6.17.0127 CAMARAGIBE-PE
RECORRENTE(S): JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, candidato ao cargo de prefeito
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ADVOGADO: Gilmar José Menezes Serra Júnior - OAB: 23.470/PE
ADVOGADO: George Gondim Bezerra - OAB: 23.198/PE
ADVOGADO: Narciso Leite Braga Neto - OAB: 27.413/PE
RECORRIDO(S): DEMÓSTENES E SILVA MEIRA, Prefeito
ADVOGADO: Leucio de Lemos Filho - OAB: 5.807/PE
ADVOGADA: Bruna Lemos Turza Ferreira - OAB: 33.660/PE
ADVOGADO: Mauro Cesar Loureiro Pastick - OAB: 27.547/PE
RECORRIDO(S): ALAMARR MAURRIEN DIAS NOVO JÚNIOR
ADVOGADO: Leucio de Lemos Filho - OAB: 5.807/PE
ADVOGADA: Bruna Lemos Turza Ferreira - OAB: 33.660/PE
ADVOGADO: Mauro Cesar Loureiro Pastick - OAB: 27.547/PE
RECORRIDO(S): NADEGI ALVES DE QUEIROZ, Vice-Prefeita
ADVOGADO: Leonardo de Albuquerque Franco Neves - OAB: 21.106/PE
ADVOGADO: João Victor Queiroz do Nascimento - OAB: 24.917-D/PE

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de recurso especial interposto por Jorge Alexandre Soares da Silva, por meio de advogado
legalmente constituído, com fundamento no artigo 276, inciso I, alínea "b" , do Código Eleitoral.

Após breve relato dos fatos, alega o recorrente que a decisão vergastada, ao dar provimento ao
recurso eleitoral interposto, rejeitando as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento do
direito de defesa, de falsidade de documento e de nulidade de prova pericial, e de impossibilidade de
conhecimento dos documentos juntados em audiência, reformando a sentença do juízo de piso para
absolver os ora recorridos das imputações formuladas na presente AIJE, encontra-se em divergência
jurisprudencial com os julgados RE 67715 do TRE-MT, RE 34947.2016.6.09.0013 do TRE-GO,
REspe 198-47.2012.6.21.0091/RS do TSE, e AgR-REspe 25952 do TSE, os quais transcreve as
ementas às fls. 1426-1432.

Defende que "consta nos autos, na documentação de fls. 648/655, juntada por ocasião da audiência
de instrução - DOCUMENTAÇÃO ESTA IMPUGNADA E SUSCITADA EM UMA DAS PRELIMINARES
DO RECURSO (esta, por sua vez, superada) - aonde se comprova justamente que a empresa de lixo
que foi objeto de DISPENSA DE LICITAÇÃO, é de propriedade dos sogros do terceiro investigado,
demonstrando que o que fora ofertado/prometido nas reuniões gravadas, foi efetivamente cumprido" .

No ponto, explica que o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais de Mato Grosso e Goias, nos
acórdãos paradigmas, entenderam que, a oferta de cargos caracteriza abuso de poder econômico,
enquanto esta Corte Regional, diferentemente, apesar da documentação acima referida, entendeu
que não há nos autos prova robusta, inconteste e inequívoca, com finalidade eleitoral, apta a
caracterizar o abuso de poder econômico.

Ao final, requer o provimento do presente recurso especial de modo a confirmar a sentença do juízo
de em sua totalidade, uniformizando, assim, a jurisprudência pátria acerca da caracterização do
abuso de poder econômico através de oferta de cargos públicos.

É o que cabia relatar, passo ao juízo de admissibilidade.

Os requisitos de tempestividade, legitimidade e interesse recursal estão preenchidos e o presente
recurso está fundamentado no art. 276, I, alínea "b" , do CE.

Quanto à apontada divergência jurisprudencial com os paradigmas RE 67715 do TRE-MT, RE
34947.2016.6.09.0013 do TRE-GO, REspe 198-47.2012.6.21.0091/RS do TSE, e AgR-REspe 25952
do TSE, encontra-se ausente a demonstração da divergência jurisprudencial, nos moldes exigidos
pelo TSE, uma vez que o recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos acórdãos paradigmas,
sem realizar o necessário cotejo analítico, não comprovando a similitude fática entre as mencionadas
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decisões colegiadas.

Sobre o tema, explico, ainda, que a transcrição das ementas, sem a reprodução destacada dos
trechos da decisão impugnada e dos arestos paradigmas, de forma a apontar as circunstâncias que
os identifiquem ou os assemelhem, é insuficiente para comprovar o dissídio jurisprudencial. Nesse
sentido, vejamos a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA IRREGULAR. MULTA. DESPROVIMENTO.
1. (...)
2. A demonstração da
divergência não se perfaz com a mera transcrição de ementas, sendo indispensável a realização de
cotejo analítico, de modo a demonstrar-se a similitude fática entre as hipóteses confrontadas. 3. (...)
4. (...) (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 4042, Acórdão de 20/10/2015, Relator(a)
Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJE 18/11/2015, Página 105) (Grifamos)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA (RONI). RECOLHIMENTO AO TESOURO. GRAVIDADE DAS FALHAS. REEXAME.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. Apontada
divergência jurisprudencial na interpretação dos arts. 30, II, § 2º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, cabe ao
recorrente realizar o necessário cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados
supostamente divergentes. A mera alegação sem a demonstração atrai o disposto na Súmula
182/STJ. 4.
(...) (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 259782, Acórdão de
17/03/2016, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis Moura, DJE 18/04/2016) (Grifamos),

Na verdade, esbarra o recorrente na tentativa de rediscutir a matéria, já devidamente analisada pelo
Tribunal a quo, para que diferentemente da conclusão da decisão recorrida, se reconheça a
caracterização do abuso de poder econômico através de oferta de cargos públicos.

A Corte Regional sopesando o conteúdo fático probatório constante no caderno processual entendeu
que não há nos autos acervo probatório firme que permita a formulação de um juízo mínimo de
certeza do cometimento da ilicitude prevista no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, o que torna
inviável a condenação, assente a gravidade das penalidades a serem impostas.

Desta feita, rever esse posicionamento implicaria, necessariamente na reanálise pelo Tribunal
Superior do conjunto fático/probatório trazido aos autos, circunstância não permitida em sede de
cognição sumária de recurso especial, por força da Súmula 7 do STJ e Súmula 279 do STF,
conforme entendimento do TSE, in verbis:

Agravo regimental. Representação. Propaganda eleitoral irregular. 1. A notificação para a
regularização da propaganda está prevista nos arts. 96-A da Lei nº 9.504/97 e 8º, § 1º, da Res.-TSE
nº 23.398, ocorre, portanto, antes do ajuizamento da representação e deve ser realizada por meio do
fac-símile informado nos autos do pedido de registro de candidatura. 2. O art. 8º, § 3º, da Res.-TSE
nº 23.398 trata da notificação para a apresentação de defesa à representação, devendo ser realizada
no número do fac-símile informado na respectiva procuração, caso tenha sido arquivada na
Secretaria Judiciária.
3. Não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem de que o
agravante foi devidamente notificado da propaganda sem reexaminar as provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 do STJ e 279 do STF. 4. Não
há como alterar a conclusão da Corte de origem de que houve a colocação de cavaletes em áreas
públicas e em locais inapropriados, tais como árvores, postes, placas de trânsito e ponto de ônibus,
dificultando o trânsito de pedestres e veículos, bem como de que o agravante reincidiu na veiculação
de propaganda irregular, sem examinar novamente as provas juntadas aos autos, o que é inviável em
sede de recurso de natureza extraordinária, como é o caso do recurso especial. 5. Tendo em vista a
reincidência da veiculação de cavaletes nos locais vedados, reconhecida pelo Tribunal de origem, a
multa aplicada no máximo legal não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
514750, Acórdão de 18/06/2015, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Tomo 197, Data 16/10/2015, Página 110 ) (Grifamos)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA EM LOCAL ABERTO AO PÚBLICO.
ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE
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DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7 DO STJ E 279 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O TSE reconhece como ilícitas as gravações ambientais, se
realizadas clandestinamente, em ambientes fechados, notadamente quando possam ser utilizadas
para criar uma "armadilha" para os candidatos e demais envolvidos em eleições. 2. Situação diversa
se caracteriza, contudo, quando a gravação é feita em local aberto ao público, com o objetivo de
captar, sem ofensa à privacidade, imagens e sons que demonstrem a prática de ilícitos eleitorais.
Admissibilidade da gravação ambiental nessa hipótese. 3. Rever a conclusão devidamente
fundamentada do Tribunal a quo a respeito da comprovação do ilícito eleitoral implicaria reexame de
fatos e provas, procedimento vedado no âmbito de cognição do recurso especial. Súmulas 7 do STJ e
279 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº
65576, Acórdão de 09/06/2015, Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 187, Data 01/10/2015, Página 95/96 ) (Grifamos)

Assim, incabível o seguimento do presente recurso pela hipótese do artigo 276, I, alínea "b" , do
Código Eleitoral.

Registre-se, ainda, que os recursos extraordinários lato sensu, dentre eles o recurso especial se
caracterizam pela impossibilidade de transformar seus órgãos julgadores em simples prolongamento
da instância recursal, mas para reformar decisões proferidas contra expressa disposição de lei ou
quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais, o que não
se afigura no caso em comento.

Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso especial, por não preencher os requisitos
necessários para seguimento ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral.

Publique-se.

Recife, 11 de março de 2019.

Des. Agenor Ferreira de Lima Filho
Presidente

Coordenadoria de Registros e Informações Processuais - CRIP
Intimações

AÇÃO PENAL Nº 1-36.2016.6.17.0068 SÃO JOSÉ DO EGITO-PE 68ª Zona Eleitoral (SÃO JOSÉ DO EGITO)

(SÃO JOSÉ DO EGITO)
AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S): DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, Prefeito eleito do município de Tuparetama/PE eleições 2016
ADVOGADOS: Napoleão Manoel Filho - OAB: 20.238/PE e Outros
ADVOGADO: Jonathan do Nascimento Oliveira - OAB: 14.475/PB
ADVOGADA: Elizabeth Gomes de Freitas Silva - OAB: 36.337/PE

Desembargador Eleitoral José Alberto de Barros Freitas Filho
Protocolo: 1.801/2016

DESPACHO

Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo de cinco (5) dias, em atenção
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ao disposto no art. 360, Código Eleitoral.

Recife/PE, 11 de março de 2019.

JOSÉ ALBERTO BARROS FREITAS FILHO
Desembargador Eleitoral

Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJE
Editais

Edital

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

SECRETARIA JUDICIÁRIA

COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0602219-27.2018.6.17.0000 - Recife - PERNAMBUCO
RELATOR(A): DESEMBARGADO(A) ERIKA DE BARROS LIMA FERRAZ
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MATEUS
REQUERENTE: MATEUS JONATAS SOUZA

JONATAS

SOUZA

DEPUTADO

ESTADUAL

EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS

(expedido para os fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017)

A Secretária Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, nos termos do art. 59 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, FAZ SABER que foi apresentada a prestação de contas final, eleição
2018, do(a) candidato(a) MATEUS JONATAS SOUZA , ficando ciente que qualquer partido político,
candidato ou coligação, o Ministério Público Eleitoral, bem como qualquer outro interessado poderá
impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada
dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.

A
consulta
deve
ser
realizada
no
endereço
https://pje.tre-pe.jus.br:8443/pjeweb/ConsultaPublica/listView.seam, mediante fornecimento do nome do candidato ou do número do
processo.

Recife, 12 de março de 2019

Jane Leite Wanderley
Secretária Judiciária

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

SECRETARIA JUDICIÁRIA

COORDENADORIA DE REGISTROS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0602222-79.2018.6.17.0000 - Recife - PERNAMBUCO
RELATOR(A): DESEMBARGADO(A) ERIKA DE BARROS LIMA FERRAZ
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA

EDITAL DE ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS

(expedido para os fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017)

A Secretária Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, nos termos do art. 59 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, FAZ SABER que foi apresentada a prestação de contas final, eleição
2018, do(a) candidato(a) IVONETE CORREIA DE OLIVEIRA , ficando ciente que qualquer partido
político, candidato ou coligação, o Ministério Público Eleitoral, bem como qualquer outro interessado
poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição
fundamentada dirigida ao Relator, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.

A
consulta
deve
ser
realizada
no
endereço
https://pje.tre-pe.jus.br:8443/pjeweb/ConsultaPublica/listView.seam, mediante fornecimento do nome do candidato ou do número do
processo.

Recife, 12 de março de 2019

Jane Leite Wanderley
Secretária Judiciária

ZONAS ELEITORAIS
33ª Zona Eleitoral
Outros

Processo nº 8-31.2019.6.17.0033

Interessado: Partido dos Trabalhadores – PT – Orobó / PE
Advogado(s): Eudes Jorge Cabral Barbosa de Brito – OAB/PE 15.907

ATO ORDINATÓRIO
De ordem do MM. Juiz Eleitoral, o Dr. Daniel Silva Paiva, INTIMO o Partido Político ora interessado,
na pessoa de seu advogado, para tomar ciência do despacho proferido, referente aos documentos
protocolados sob nº 2.752/2019.

DESPACHO
R. H.
Considerando a informação prestada pelo Cartório Eleitoral às fls. 74, a natureza da petição e
documentos protocolados sob nº 2.752/2019, a omissão do Partido na apresentação dos mesmos
nos prazos próprios e o entendimento atual do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco1 no
tocante à matéria, entendo que a via adotada não foi a adequada, pelo que NÃO RECEBO a petição
e documentos protocolados sob nº 2.752/2019 para fins da reanálise das contas, face ao seu regular
julgamento nos autos em epígrafe.
Publique-se. Intime-se a parte, por meio de advogado, para ciência.
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Outrossim, havendo solicitação desta no sentido de utilizar a documentação acostada para fins de
futura regularização das contas, nos moldes do art. 83, § 1º, II, da Res.TSE nº 23.553/2017, desde já
defiro o desentranhamento da petição e anexos do protocolo 2.752/2019, devendo o Cartório Eleitoral
certificar o ato, mantendo cópia nos autos.
Cumpra-se.

Bom Jardim, 11 de março de 2019.

Daniel Silva Paiva
Juiz Eleitoral da 33ª Zona

66ª Zona Eleitoral
Sentenças

Processo n.: 45-90.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 14 - PTB – Partido Trabalhista Brasileiro - Iguaracy/PE
Advogados: Francisco Dessoles Monteiro – OAB/PE 1203-A
Leonardo Veras Dessoles Monteiro – OAB/PE 1422-B

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, de Iguaracy/PE referente às
Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE n. 23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.
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Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, de Iguaracy/PE referente às Eleições de 2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral
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Processo n.: 54-52.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 19 - PODE – PODEMOS - Iguaracy/PE
Advogados: Francisco Dessoles Monteiro – OAB/PE 1203-A
Leonardo Veras Dessoles Monteiro – OAB/PE 1422-B

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Órgão Municipal do PODE – PODEMOS, de Iguaracy/PE
referente às Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e na Res. TSE n.
23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
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prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PODE – PODEMOS, de Iguaracy/PE referente às Eleições de 2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.
Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 55-37.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 22 - PR – Partido da República - Iguaracy/PE
Advogados: Francisco Dessoles Monteiro – OAB/PE 1203-A
Leonardo Veras Dessoles Monteiro – OAB/PE 1422-B

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Órgão Municipal do PR – Partido da República, de Iguaracy/PE
referente às Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE n.
23.553/2017.
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Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
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regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PR – Partido da República, de Iguaracy/PE referente às Eleições de 2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.
Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 42-38.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 40 - PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - Iguaracy/PE
Advogado: Gladstone Ramos da Silva – OAB/PE 47600D

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Órgão Municipal do PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO,
de Iguaracy/PE referente às Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e na
Res. TSE n. 23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) A prestação de contas parcial foi entregue em
03/11/2018, fora do prazo fixado pelo § 4º, do art. 50, da Resolução TSE nº 23.553/2017; b) Não foi
aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil (art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

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

2019

, Número

051

Recife-PE,

quinta-feira, 14 de março de 2019

Página

19

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas parcial em 03/11/2018, fora do prazo fixado pelo § 4º, do
art. 50, da Res. TSE n. 23553/2017, não se constitui em motivo apto a ensejar a desaprovação da
prestação de contas, tendo em vista que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente,
não havendo, pois, comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas a ponto de ensejar sua desaprovação.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PSB – PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, de Iguaracy/PE referente às Eleições de
2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral
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Processo n.: 61-44.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 90 - PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - Iguaracy/PE
Advogado: Rui Brasiliano de Melo – OAB/PE 7117

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Órgão Municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL, do município de Iguaracy/PE referente às Eleições Gerais de 2018, com aparo nas Leis n.'s
9096/1995 e 9504/1997, e na Res. TSE n. 23.553/2017.

Apesar de notificado, o partido não prestou as contas.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração de não prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
--Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que
coligados, em todas as suas esferas;
(...)
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão
os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
(...)
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de
Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos
tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com
os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com
os demais dados disponíveis;
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IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo
de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art.
30, inciso IV).

No caso, o órgão de direção municipal não apresentou a prestação de contas, descumprindo o que
estabelecem as Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e a Res. TSE n. 23553/2017.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. IV, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. IV, da Res. TSE
n. 23553/2017, DECLARO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Órgão Municipal do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, do município de Iguaracy/PE referente às Eleições Gerais de
2018.

Com o trânsito em julgado, DECRETO, na forma do art. 77, inc. § 4º, c/c art. 83, inc. II, ambos da
Res. TSE n. 23553/2017, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal, e DETERMINO, na forma do art.
77, inc. § 9º, da Res. TSE n. 23553/2017,o registro da presente sentença no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.

Após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.
Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 60-59.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 11 - PP – Partido Progressista – Afogados da Ingazeira/PE

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Órgão Municipal do PP – Partido Progressista, do município de
Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/1995 e
9504/1997, e na Res. TSE n. 23.553/2017.

Apesar de notificado, o partido não prestou as contas.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração de não prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:
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Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
--Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que
coligados, em todas as suas esferas;
(...)
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão
os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
(...)
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de
Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos
tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com
os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com
os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo
de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art.
30, inciso IV).

No caso, o órgão de direção municipal não apresentou a prestação de contas, descumprindo o que
estabelecem as Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e a Res. TSE n. 23553/2017.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. IV, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. IV, da Res. TSE
n. 23553/2017, DECLARO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Órgão Municipal do PP – Partido
Progressista, do município de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de 2018.

Com o trânsito em julgado, DECRETO, na forma do art. 77, inc. § 4º, c/c art. 83, inc. II, ambos da
Res. TSE n. 23553/2017, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal, e DETERMINO, na forma do art.
77, inc. § 9º, da Res. TSE n. 23553/2017,o registro da presente sentença no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.

Após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral
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Processo n.: 58-89.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 13 - PT – Partido dos Trabalhadores - Afogados da Ingazeira/PE
Advogados: Ivanildo Valeriano da Silva – OAB/PE 45458

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do PT – Partido dos Trabalhadores, de Afogados da Ingazeira/PE
referente às Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE n.
23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
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prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PT – Partido dos Trabalhadores, de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições de
2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 52-82.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 14 - PTB – Partido Trabalhista Brasileiro - Afogados da Ingazeira/PE
Advogados: Carlos Antônio dos Santos Marques – OAB/PE 14201

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, de Afogados da
Ingazeira/PE referente às Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE
n. 23.553/2017.
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições
de 2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 59-74.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 15 - MDB – Movimento Democrático Brasileiro – Afogados da Ingazeira/PE

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Órgão Municipal do MDB – Movimento Democrático Brasileiro, do
município de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de 2018, com aparo nas Leis
n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e na Res. TSE n. 23.553/2017.

Apesar de notificado, o partido não prestou as contas.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração de não prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
--Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que
coligados, em todas as suas esferas;
(...)
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão
os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
(...)
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de
Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos
tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com
os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com
os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo
de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art.
30, inciso IV).

No caso, o órgão de direção municipal não apresentou a prestação de contas, descumprindo o que
estabelecem as Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e a Res. TSE n. 23553/2017.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. IV, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. IV, da Res. TSE
n. 23553/2017, DECLARO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Órgão Municipal do MDB – Movimento
Democrático Brasileiro, do município de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de
2018.

Com o trânsito em julgado, DECRETO, na forma do art. 77, inc. § 4º, c/c art. 83, inc. II, ambos da
Res. TSE n. 23553/2017, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal, e DETERMINO, na forma do art.
77, inc. § 9º, da Res. TSE n. 23553/2017,o registro da presente sentença no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.

Após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 57-07.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
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Prestador: 17 - PSL – Partido Social Liberal - Afogados da Ingazeira/PE
Advogados: Carlos Antônio dos Santos Marques – OAB/PE 14201

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do PSL – Partido Social Liberal, de Afogados da Ingazeira/PE
referente às Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE n.
23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:
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Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PSL – Partido Social Liberal, de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições de
2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 53-67.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 18 - REDE – REDE SUSTENTABILIDADE - Afogados da Ingazeira/PE
Advogados: Carlos Antônio dos Santos Marques – OAB/PE 14201

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do REDE – REDE SUSTENTABILIDADE, de Afogados da
Ingazeira/PE referente às Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE
n. 23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão

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

2019

, Número

051

Recife-PE,

quinta-feira, 14 de março de 2019

Página

31

Municipal do REDE – REDE SUSTENTABILIDADE, de Afogados da Ingazeira/PE referente às
Eleições de 2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 46-75.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 19 - PODE – PODEMOS - Afogados da Ingazeira/PE
Advogados: Ivanildo Valeriano da Silva – OAB/PE 45458

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do PODE – PODEMOS, de Afogados da Ingazeira/PE referente às
Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE n. 23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

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

2019

, Número

051

Recife-PE,

quinta-feira, 14 de março de 2019

Página

32

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PODE – PODEMOS, de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições de 2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral
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Processo n.: 50-15.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 20 - PSC – Partido Social Cristão – Afogados da Ingazeira/PE

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Órgão Municipal do PSC – Partido Social Cristão, do município
de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de 2018, com aparo nas Leis n.'s
9096/1995 e 9504/1997, e na Res. TSE n. 23.553/2017.

Apesar de notificado, o partido não prestou as contas.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração de não prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
--Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que
coligados, em todas as suas esferas;
(...)
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão
os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
(...)
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de
Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos
tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com
os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com
os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
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V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo
de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art.
30, inciso IV).

No caso, o órgão de direção municipal não apresentou a prestação de contas, descumprindo o que
estabelecem as Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e a Res. TSE n. 23553/2017.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. IV, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. IV, da Res. TSE
n. 23553/2017, DECLARO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Órgão Municipal do PSC – Partido
Social Cristão, do município de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de 2018.

Com o trânsito em julgado, DECRETO, na forma do art. 77, inc. § 4º, c/c art. 83, inc. II, ambos da
Res. TSE n. 23553/2017, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal, e DETERMINO, na forma do art.
77, inc. § 9º, da Res. TSE n. 23553/2017,o registro da presente sentença no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.

Após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 47-60.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 22 - PR – Partido da República - Afogados da Ingazeira/PE
Advogados: Carlos Antônio dos Santos Marques – OAB/PE 14201

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do PR – Partido da República, de Afogados da Ingazeira/PE
referente às Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE n.
23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.
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Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PR – Partido da República, de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições de 2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.
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P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 49-30.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 40 - PSB – Partido Socialista Brasileiro - Afogados da Ingazeira/PE
Advogados: Carlos Antônio dos Santos Marques – OAB/PE 14201

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do PSB – Partido Socialista Brasileiro, de Afogados da Ingazeira/PE
referente às Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE n.
23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PSB – Partido Socialista Brasileiro, de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições
de 2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.
Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 48-45.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 44 - PRP – Partido Republicano Progressista – Afogados da Ingazeira/PE

SENTENÇA
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Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Órgão Municipal do PRP – Partido Republicano Progressista, do
município de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de 2018, com aparo nas Leis
n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e na Res. TSE n. 23.553/2017.

Apesar de notificado, o partido não prestou as contas.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração de não prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
--Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que
coligados, em todas as suas esferas;
(...)
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão
os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
(...)
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de
Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos
tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com
os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com
os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo
de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art.
30, inciso IV).

No caso, o órgão de direção municipal não apresentou a prestação de contas, descumprindo o que
estabelecem as Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e a Res. TSE n. 23553/2017.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. IV, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. IV, da Res. TSE
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n. 23553/2017, DECLARO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Órgão Municipal do PRP – Partido
Republicano Progressista, do município de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de
2018.

Com o trânsito em julgado, DECRETO, na forma do art. 77, inc. § 4º, c/c art. 83, inc. II, ambos da
Res. TSE n. 23553/2017, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal, e DETERMINO, na forma do art.
77, inc. § 9º, da Res. TSE n. 23553/2017,o registro da presente sentença no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.

Após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.
Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 51-97.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 50 - PSOL – Partido Socialismo e Liberdade - Afogados da Ingazeira/PE
Advogados: Mário Siqueira Martins – OAB/PE 47720

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade, de Afogados da Ingazeira/PE
referente às Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE n.
23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.
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É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.

Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do Partido Socialismo e Liberdade, de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições de
2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral
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Processo n.: 44-08.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 51 - PATRI – PATRIOTA - Afogados da Ingazeira/PE
Advogados: Carlos Antônio dos Santos Marques – OAB/PE 14201

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do PATRI – PATRIOTA, de Afogados da Ingazeira/PE referente às
Eleições de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/95 e 9504/97, e Res. TSE n. 23.553/2017.

Foi apresentado o Extrato da Prestação de Contas Final de acordo com o disposto no §2º do Art. 58
da Res. 23.553/2017, estando assinado pelo Presidente e Tesoureiro, bem como por Contador e por
Advogado com o respectivo número de inscrição na OAB.

Em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais 2018 (SPCE-WEB), não foram
encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro de doações
do fundo partidário. Ainda, apesar de intimada, a Direção Partidária não informou a abertura de conta
bancária específica, restando prejudicada a consulta ao recebimento de recursos de fonte vedada
e/ou origem não identificada.

Restaram, portanto, as seguintes ocorrências: a) omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial e prestação de contas final entregue fora do prazo (arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017); b) Não foi aberta conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil (art. 10, da Res. TSE nº 23.553/2017).

O Ministério Público Eleitoral seguiu o entendimento do parecer conclusivo, manifestando-se pela
desaprovação da prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

No caso, em que pese o parecer e a manifestação ministerial se manifestarem pela desaprovação da
prestação das contas, entendo que as falhas apresentadas não lhes comprometem a regularidade, de
modo que devem ser aprovadas com ressalvas.

De fato, a entrega da prestação de contas fora do prazo fixado pelos arts. 50 e 52, da Res. TSE nº
23.553/2017 não se constitui em motivo apto a ensejar a sua desaprovação, tendo em vista que a
prestação de contas foi, ao final, apresentada, não havendo comprometimento de sua regularidade.
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Ainda, em que pese a norma regulamentar trazer a obrigatoriedade da “abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil”, vê-se que o art. 77, §§ 1º e 3º, da Res.
TSE nº 23.553/2017, estabelecem que:

Art. 77. (…)
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 56 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas
se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas.
(...)
§ 3º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou
desaprovação.

No presente caso, apesar de não ter sido aberta conta bancária específica, na forma do art. 10, da
Res. TSE nº 23.553/2017, verifica-se que, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais,
não foram encontrados extratos eletrônicos encaminhados por instituições financeiras nem registro
de doações do fundo partidário. Assim, tenho que os autos contêm elementos mínimos a permitir a
análise da prestação de contas, de modo que a não abertura de conta específica não compromete a
regularidade da prestação de contas, motivo por que se impõe a sua aprovação com ressalvas.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. II, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. II, da Res. TSE n.
23553/2017, DECLARO APROVADAS COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS do Órgão
Municipal do PATRI – PATRIOTA, de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições de 2018.

Com o trânsito em julgado, registre-se esta sentença no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
e Partidárias – SICO e, após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 43-23.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 70 - AVANTE - AVANTE – Afogados da Ingazeira/PE

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Órgão Municipal do AVANTE, do município de Afogados da
Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de 2018, com aparo nas Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997,
e na Res. TSE n. 23.553/2017.

Apesar de notificado, o partido não prestou as contas.
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O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração de não prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
--Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que
coligados, em todas as suas esferas;
(...)
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão
os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
(...)
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de
Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos
tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com
os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com
os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo
de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art.
30, inciso IV).

No caso, o órgão de direção municipal não apresentou a prestação de contas, descumprindo o que
estabelecem as Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e a Res. TSE n. 23553/2017.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. IV, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. IV, da Res. TSE
n. 23553/2017, DECLARO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Órgão Municipal do AVANTE, do
município de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de 2018.

Com o trânsito em julgado, DECRETO, na forma do art. 77, inc. § 4º, c/c art. 83, inc. II, ambos da
Res. TSE n. 23553/2017, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal, e DETERMINO, na forma do art.
77, inc. § 9º, da Res. TSE n. 23553/2017,o registro da presente sentença no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.

Após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.
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P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 56-22.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018
Prestador: 90 - PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – Af. da Ingazeira/PE

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de prestação de contas do Órgão Municipal do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL, do município de Afogados da Ingazeira/PE referente às Eleições Gerais de 2018, com aparo
nas Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e na Res. TSE n. 23.553/2017.

Apesar de notificado, o partido não prestou as contas.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela declaração de não prestação das contas.

É o relatório. Decido.

Dispõe a Res. TSE n. 23.553/2017:

Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
--Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, inciso III).
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art.
29, inciso IV):
(...)
II - os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que
coligados, em todas as suas esferas;
(...)
§ 6º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-ão
os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de cartório nas
zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3 (três) dias:
(...)
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b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de Prestação de
Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se refere o art. 51, e, nos
tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os autos com
os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com
os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo
de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997, art.
30, inciso IV).

No caso, o órgão de direção municipal não apresentou a prestação de contas, descumprindo o que
estabelecem as Leis n.'s 9096/1995 e 9504/1997, e a Res. TSE n. 23553/2017.

DIANTE DO EXPOSTO, na forma do art. 30, inc. IV, da Lei 9504/1997 e art. 77, inc. IV, da Res. TSE
n. 23553/2017, DECLARO NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Órgão Municipal do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, do município de Afogados da Ingazeira/PE referente às
Eleições Gerais de 2018.

Com o trânsito em julgado, DECRETO, na forma do art. 77, inc. § 4º, c/c art. 83, inc. II, ambos da
Res. TSE n. 23553/2017, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e a
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário municipal, e DETERMINO, na forma do art.
77, inc. § 9º, da Res. TSE n. 23553/2017,o registro da presente sentença no Sistema de Informações
de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.

Após, arquivem-se os presentes autos com as formalidades legais.

P.R.I.C.

Afogados da Ingazeira/PE, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

Processo n.: 63-14.2018.6.17.0066

Sentença n.: ___/2019
Assunto: Composição de Mesa Receptora – Mesários Faltosos – Eleições 2018

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de processo de Composição de Mesa Receptora, cujo escopo é apurar a falta das mesárias
PAULA CRISTINA DOS SANTOS (T.E.: 061654880841), CLÁUDIA MILLENA DA SILVA LOPES
(T.E.: 088929600841), CLAUDIONEIDE BEZERRA DOS SANTOS (T.E.: 063686970809), MARIA
SIMONE DE LIRA ARAÚJO (T.E.: 092825350841) e FABÍOLA DE ASEVEDO RABELO (T.E.:
056020360884), referente às Eleições Gerais de 2018.
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Citadas, as mesárias apresentaram justificativas (fls. 21, 23, 25, 26 e 30).

Os autos foram encaminhados com vistas ao Ministério Público Eleitoral, o qual opinou pelo
acolhimento das justificativas apresentadas pelas mesárias PAULA CRISTINA DOS SANTOS,
CLÁUDIA MILLENA DA SILVA LOPES e CLAUDIONEIDE BEZERRA DOS SANTOS, e pela rejeição
das justificativas apresentadas pelas mesárias MARIA SIMONE DE LIRA ARAÚJO e FABÍOLA DE
ASEVEDO RABELO.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório. Passo a decidir.

Em relação às mesárias PAULA CRISTINA DOS SANTOS, CLÁUDIA MILLENA DA SILVA LOPES e
CLAUDIONEIDE BEZERRA DOS SANTOS, considerando os acontecimentos informados, tenho que
se encontram devidamente justificadas suas ausências e, em consonância com o parecer ministerial,
devem ser acolhidas as justificativas apresentadas em suas defesas.

Contudo, no tocante às mesárias MARIA SIMONE DE LIRA ARAÚJO e FABÍOLA DE ASEVEDO
RABELO, não há como se acolher as justificativas apresentadas.

De fato, a mesária MARIA SIMONE DE LIRA ARAÚJO justificou que não compareceu no dia da
eleição porque se encontrava doente, bem como não apresentou atestado médico porque não sabia
ser necessário. Entretanto, a justificativa apresentada é desprovida de qualquer comprovação, o que
impede o seu acolhimento. Ademais, era seu dever comunicar à Justiça Eleitoral essa
impossibilidade em tempo hábil.

Quanto à mesária FABÍOLA DE ASEVEDO RABELO, esta informou que foi liberada da função pelo
presidente da seção eleitoral, tendo em vista o pouco movimento verificado, no que foi para casa.
Todavia, tal fato não consta da ata da mesa receptora, bem como a mesária sequer assinou tal
documento, a fim de comprovar sua presença. Ainda, não é dado ao presidente da seção dispensar
mesários dos trabalhos eleitorais.

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

Desta forma, não há como aceitar as justificativas apresentada por MARIA SIMONE DE LIRA
ARAÚJO e FABÍOLA DE ASEVEDO RABELO no presente processo, sendo o arbitramento de multa
medida que se impõe.

Sobre a questão, o artigo 124 do CE dispõe que o membro da mesa receptora ausente, sem justa
causa, aos trabalhos eleitorais para os quais foi convocado, incorrerá em multa de meio a um salário
mínimo. Porém, o art. 7º, inc. IV, CF/88, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.

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

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

Assim, aplica-se o fator (33,02 UFIR) x R$ 1,0641 ao caso concreto, na forma supra, o que faz
resultar no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos).
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Ante o exposto, ACOLHO as justificativas apresentadas por PAULA CRISTINA DOS SANTOS
CLÁUDIA MILLENA DA SILVA LOPES e CLAUDIONEIDE BEZERRA DOS SANTOS, ao tempo em
que determino o registro do código de ASE 175 (regularização de ausência aos trabalhos eleitorais)
em seus cadastros eleitorais, e CONDENO as mesárias MARIA SIMONE DE LIRA ARAÚJO e
FABÍOLA DE ASEVEDO RABELO ao pagamento de multa no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e
quatorze centavos) a ser recolhido mediante GRU, nos termos do art. 124 do Código Eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se o mesário e o Ministério Público pessoalmente.

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

Afogados da Ingazeira, 11 de março de 2019.

Daniela Rocha Gomes
Juíza Eleitoral

67ª Zona Eleitoral
Editais

PRESTAÇÃO CONTAS ELEITORAIS

E D I T A L Nº 009/2019
03 (três) dias
EDITAL
PRESTAÇÃO CONTAS - ELEIÇÕES GERAIS 2018
A Exma. Dra. ANA CAROLINA SANTANA, Juíza da 67ª Zona Eleitoral, de Flores, Estado de
Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, em virtude da lei, etc.
FAZ SABER, em cumprimento ao art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que o PartidoSocialista
Brasileiro – PSB de Triunfo - PE apresentou nesta 67ª Zona Eleitoral a prestação de contas final das
Eleições Gerais 2018, ficando facultado a qualquer partido político, candidato ou coligação e ao
Ministério Público, bem como qualquer outro interessado a apresentação de impugnação, no prazo
de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, em petição fundamentada dirigida à Juíza
Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.E, para que se chegue ao
conhecimento de todos os interessados, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral a
publicação do presente edital no Diário de Justiça Eleitoral e afixação no local de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Flores-PE, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e
dezenove (12/03/2019). Eu, _______________, Patrícia Rodrigues Muniz, Chefe do Cartório da 67ª
ZE, preparei conferi e submeti o presente edital à Exmª. Sra. Juíza Eleitoral para subscrição.

Ana Carolina Santana
Juíza Eleitoral – 67ªZE/PE

PRESTAÇÃO CONTAS ELEITORAIS OMISSÃO

E D I T A L Nº 010/2019
20 (vinte) dias
EDITAL DE CITAÇÃO
A Exma. Dra. ANA CAROLINA SANTANA, Juíza da 67ª Zona Eleitoral, de Flores, Estado de
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Pernambuco, em virtude da lei, etc.
NOTIFICA o PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC do município de Flores – PE, na pessoa de seu
presidente, o Sr. MARCONI FERRAZ SANTANA, do seu Tesoureiro, o Sr. ALECI DA COSTA
XAVIER, ambos, atualmente, em local incerto e não sabido, nos termos do art. 52, § 6º, inciso IV, da
Resolução do TSE nº 23.553/2017, c/c art. 256, II, do Código de Processo Civil de 2015, para, uma
vez esgotado o prazo de 20 dias da publicação deste Edital, no prazo de 72 (setenta e duas horas) se
manifestar sobre a OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS das Eleições 2018, conforme consta
nos autos do Processo nº 2-19.2019.6.17.0067, que tramita neste Juízo da 67ª Zona Eleitoral, situado
no Fórum Desembargador Adauto Maia, localizado à Rua Pedro Santos Estima, 87, Centro,
CEP:56.850-000, Flores/PE.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou publicar o presente Edital no
local de costume deste cartório e no DJE do TRE-PE, aos doze dias do mês de março de dois mil e
dezenove (12.03.2019), Eu, __________, Patrícia Rodrigues Muniz, Chefe de Cartório, preparei,
conferi e submeti o presente edital a Exmª. Sra. Juíza Eleitoral para subscrição.

Ana Carolina Santana
Juíza Eleitoral – 67ªZE/PE

114ª Zona Eleitoral
Sentenças

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA

Nº 48-95.2018.6.17.0114

SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento para apuração de ausência do eleitor ANDRÉ FELIPE DA CUNHA SILVA,
título eleitoral nº 064524710809, que fora nomeado para trabalhar nas eleições 2018, na seção nº
116, na função de 1º SECRETÁRIO e não compareceu no dia 28/10/2018, consoante fl. 02 dos autos.
Aos autos foram anexados documentos.
Após devidamente citado, o eleitor compareceu em cartório e apresentou as devidas justificativas,
acompanhadas da documentação respectiva (fls. 08/11), explicando que no dia da eleição estava
trabalhando como motorista de aplicativo .
Por seu turno, a digna Representante Ministerial, com função eleitoral, opinado pelo arquivamento do
feito (fl. 13)
Eis, em síntese, o relatório. Fundamento e DECIDO.
A respeito do tema, preceitua o art. 124 do Código Eleitoral que:
O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a
realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá
na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada
mediante sê-lo federal inutilizado no requerimento em que fôr solicitado o arbitramento ou através de
executivo fiscal.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será
arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.
§ 2º Se o faltoso fôr servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.
Analisando os autos, observo que a eleitora apresentou justificativa plausível, para elidir a incidência
de multa por ausência aos trabalhos eleitorais.
Isto posto, reputo justificada a ausência do eleitor ANDRÉ FELIPE DA CUNHA SILVA, título eleitoral
nº 064524710809, aos trabalhos eleitorais no ano de 2018 (28/10/2018), devendo A ESCRIVANIA
proceder ao registro no ASE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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CUMPRA-SE.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas legais.
Paulista, 28/02/2019

MARIA CRISTINA FERNANDES DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA

Nº 49-80.2018.6.17.0114

SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de procedimento para apuração de ausência do eleitor ANDERSON DE SANTANA
CAVALCANTI, título eleitoral nº 065741630833, que fora nomeado para trabalhar nas eleições 2018,
na seção nº 146, na função de 1º SECRETÁRIO e não compareceu no dia 28/10/2018, consoante fl.
02 dos autos.
Aos autos foram anexados documentos (ATA DA MESA RECEPTORA).
Após devidamente citado, o eleitor compareceu em cartório e apresentou as devidas justificativas,
acompanhadas da documentação respectiva (fls. 10/11), explicando que no dia da eleição estava
trabalhando como motorista de aplicativo (UBER).
Por seu turno, a digna Representante Ministerial, com função eleitoral, opinado pelo arquivamento do
feito (fl. 13)
Eis, em síntese, o relatório. Fundamento e DECIDO.
A respeito do tema, preceitua o art. 124 do Código Eleitoral que:
O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a
realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá
na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada
mediante sê-lo federal inutilizado no requerimento em que fôr solicitado o arbitramento ou através de
executivo fiscal.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será
arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.
§ 2º Se o faltoso fôr servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.
Analisando os autos, observo que a eleitora apresentou justificativa plausível, para elidir a incidência
de multa por ausência aos trabalhos eleitorais.
Isto posto, reputo justificada a ausência do eleitor ANDERSON DE SANTANA CAVALCANTI, título
eleitoral nº 065741630833, aos trabalhos eleitorais no ano de 2018 (28/10/2018), devendo o Cartório
proceder ao registro no ASE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
CUMPRA-SE.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas legais.
Paulista, 12/03/2019
MARIA CRISTINA FERNANDES DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
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125ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL Nº 06/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor Danilo Félix Azevedo, Juiz da 125ª Zona Eleitoral, Condado, do
Estado de Pernambuco, nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, FAZ SABER que
foram apresentadas as contas finais dos partidos políticos do município de Aliança, abaixo
nominados, ficando cientes que qualquer partido político, candidato ou coligação, bem como o
Ministério Público Eleitoral, poderá impugná-las, no prazo de 3 (dias), contados da publicação do
edital, em petição fundamentada dirigida ao Juiz.

PT – Partido dos Trabalhadores
PSC- Partido Social Cristão

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral
publicar o presente Edital no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta Cidade de Condado,
aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (12/03/2019). Eu,
______________,Gabriela S. Troccoli Guedes, Analista Judiciária da 125ª Zona Eleitoral, preparei e
conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Danilo Félix Azevedo.

Dr. Danilo Félix Azevedo
Juiz Eleitoral da 125ª ZE/PE

130ª Zona Eleitoral
Outros

Ato Ordinatório - Prestação de Contas - Eleições 2018

Prestação de Contas n.º 14-38.2019.6.17.0130
Protocolo nº 1.856/2019
Requerentes:Diretório Municipal do Democratas (DEM) em Capoeiras/PE; Antônio Carlos Vieira
dos Santos (Presidente); Maria Verônica Araújo dos Santos (Tesoureira)
Advogado: Raphael Parente Oliveira – OAB/PE nº 26.433

ATO ORDINATÓRIO

De ordem da MM.ª Juíza da 130ª Zona Eleitoral/PE, Dr.ª Priscila Maria de Sá Torres Brandão, ficam
os requerentes intimados, na pessoa de seu advogado, a apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, os devidos documentos e/ou esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas na Análise
Técnica Preliminar juntada aos autos.
Publique-se.

Capoeiras/PE, 12 de março de 2019.

Ricardo de Barros Azevedo
Analista Judiciário da 130.ª Zona Eleitoral/PE
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Ato Ordinatório - Prestação de Contas - Eleições 2018

Prestação de Contas nº 15-23.2019.6.17.0130
Protocolo nº 2.201/2019
Requerentes: Comissão Provisória do Partido AVANTE (AVANTE) em Caetés/PE; José Antônio
da Silva (Presidente); Elias Raimundo da Silva (Tesoureiro)
Advogada: Normanda Mylena Lima da Almeida – OAB/PE nº 37.032

ATO ORDINATÓRIO

De ordem da MM.ª Juíza da 130ª Zona Eleitoral/PE, Dr.ª Priscila Maria de Sá Torres Brandão, ficam
os requerentes intimados, na pessoa de seu advogado, a apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, os devidos documentos e/ou esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas na Análise
Técnica Preliminar juntada aos autos.
Publique-se.

Capoeiras/PE, 12 de março de 2019.

Ricardo de Barros Azevedo
Analista Judiciário da 130.ª Zona Eleitoral/PE

Ato Ordinatório - Prestação de Contas - Eleições 2018

Prestação de Contas nº 13-53.2019.6.17.0130
Protocolo nº 1.927/2019
Requerentes: Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Caetés/PE;
Rômulo Fernandes Lima de Almeida (Presidente); Arlinda Pereira de Almeida Silva (Tesoureira)
Advogada: Normanda Mylena Lima da Almeida – OAB/PE nº 37.032

ATO ORDINATÓRIO

De ordem da MM.ª Juíza da 130ª Zona Eleitoral/PE, Dr.ª Priscila Maria de Sá Torres Brandão, ficam
os requerentes intimados, na pessoa de seu advogado, a apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, os devidos documentos e/ou esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas na Análise
Técnica Preliminar juntada aos autos.
Publique-se.

Capoeiras/PE, 12 de março de 2019.

Ricardo de Barros Azevedo
Analista Judiciário da 130.ª Zona Eleitoral/PE

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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quinta-feira, 14 de março de 2019
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149ª Zona Eleitoral
Outros

INTIMAÇÃO

Representação nº 7-23.2018.6.17.0149
Advogados: Natalia C. S. Vasconcelos de Medeiros
OAB/PE 39.099 ; Marcio Raphael Santos
Lamoia OAB/PE 36.144 ; Luana Padilha C.G.Vasconcellos OAB/PE 41.283 ; Elba C. Gomes
Cavalcanti OAB/PE 32.297 ; Nathalia Vilela F. Da Silva OAB/PE 39.787

DESPACHO
RH
Defiro o parcelamento, na forma requerida.

Recife,07 de março de 2019.

Sandra Arruda Beltrão Prado
Juíza Eleitoral da 149ª ZE
em exercício

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br

