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Número da Diária: 0275/2018

Cargo: Colaborador
Nome do Servidor: Alexandre Gonçalves Oliveira
Destino(s): RECIFE-PE PORTO VELHO-RO
Descrição do Serviço ou Evento: Realizar a finalização da implantação do Sistema PortCRE.
Objetivo da Viagem: Realizar a finalização da implantação do Sistema PortCRE.
Valor Unitário:R$ 420,00
Quantidade de Diárias: 4.5
Auxílio Deslocamento: R$ 336,00
Valor Pago: R$ 2.226,00
Período: 23/04/2018 a 27/04/2018
Autorizado em 11/04/2018

Número da Diária: 0276/2018

Função: FC-1 ASSISTENTE I
Nome do Servidor: LUCIANO PINTO DE OLIVEIRA FRANÇA
Destino(s): FORTALEZA-CE
Descrição do Serviço ou Evento: Curso de Gestão do Patrimônio Público, que ocorrerá em Fortaleza,
no período de 25 a 27/04/2018.
Objetivo da Viagem: Participação de 2 (dois) servidores da SEPAT, no Curso de Gestão do
Patrimônio Público, que ocorrerá em Fortaleza, no período de 25 a 27/04/2018.
Valor Unitário:R$ 420,00
Quantidade de Diárias: 4.5
Auxílio Deslocamento: R$ 336,00
Valor Pago: R$ 2.065,28
Período: 24/04/2018 a 28/04/2018
Autorizado em 11/04/2018

Número da Diária: 0277/2018

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Nome do Servidor: SIRLEIDE DE ALBUQUERQUE ARAÚJO
Destino(s): FORTALEZA-CE
Descrição do Serviço ou Evento: Curso de Gestão do Patrimônio Público, que ocorrerá em Fortaleza,
no período de 25 a 27/04/2018.
Objetivo da Viagem: Participação de 2 (dois) servidores da SEPAT, no Curso de Gestão do
Patrimônio Público, que ocorrerá em Fortaleza, no período de 25 a 27/04/2018.
Valor Unitário:R$ 420,00
Quantidade de Diárias: 4.5
Auxílio Deslocamento: R$ 336,00
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Valor Pago: R$ 2.065,28
Período: 24/04/2018 a 28/04/2018
Autorizado em 11/04/2018

Número da Diária: 0278/2018

Função: CJ-2 COORDENADOR
Nome do Servidor: SAULO JOSÉ DE ARAÚJO MOREIRA
Destino(s): CARPINA-PE RECIFE-PE
Descrição do Serviço ou Evento: Realização de cobertura jornalística em evento do Programa Eleitor
do Futuro com o Presidente
Objetivo da Viagem: Realização de cobertura jornalística em evento do Programa Eleitor do Futuro
com o Presidente
Valor Unitário:R$ 336,00
Quantidade de Diárias: 0.5
Valor Pago: R$ 127,82
Período: 26/04/2018 a 26/04/2018
Autorizado em 11/04/2018

Número da Diária: 0279/2018

Cargo: Corregedor Eleitoral
Nome do Servidor: Alexandre Freire Pimentel
Destino(s): CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE RIBEIRÃO-PE PALMARES-PE CATENDE-PE ÁGUA
PRETA-PE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE RIO FORMOSO-PE RECIFE-PE
Descrição do Serviço ou Evento: Realização de visita de inspeção processual.
Objetivo da Viagem: Realização de visita de inspeção processual.
Valor Unitário:R$ 560,00
Quantidade de Diárias: 2.5
Valor Pago: R$ 1.400,00
Período: 18/04/2018 a 20/04/2018
Autorizado em 11/04/2018

Número da Diária: 0280/2018

Função: CJ-2 ASSESSOR IV
Nome do Servidor: ORSON SANTIAGO LEMOS
Destino(s): CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE RIBEIRÃO-PE PALMARES-PE CATENDE-PE ÁGUA
PRETA-PE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE RIO FORMOSO-PE RECIFE-PE
Descrição do Serviço ou Evento: Assessorar o Corregedor na realização de inspeção processual.
Objetivo da Viagem: Assessorar o Corregedor na realização de inspeção processual.
Valor Unitário:R$ 336,00
Quantidade de Diárias: 2.5
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Valor Pago: R$ 719,46
Período: 18/04/2018 a 20/04/2018
Autorizado em 11/04/2018

Número da Diária: 0281/2018

Função: FC-1 ASSISTENTE I
Nome do Servidor: PAULO SÉRGIO MORAIS BARBOSA
Destino(s): RECIFE-PE
Descrição do Serviço ou Evento: Consulta clínica agendada para o dia 24/04/18 às 10:00 com
apresentação dos resultados dos exames complementares para avaliação da saúde do servidor.
Objetivo da Viagem: Atender à convocação da CAS para a realização dos exames periódicos de
saúde por se adequar aos requisitos que constam na resolução de n. 177/12 do TRE-PE.
Valor Unitário:R$ 420,00
Quantidade de Diárias: 0.5
Valor Pago: R$ 169,82
Período: 24/04/2018 a 24/04/2018
Autorizado em 11/04/2018

Número da Diária: 0282/2018

Cargo: ANALISTA JUDICIÁRIO
Nome do Servidor: VICTOR FÉLIX TENÓRIO DE ALMEIDA
Destino(s): LIMOEIRO-PE
Descrição do Serviço ou Evento: Fiscalização da obra de construção do Fórum Eleitoral de Limoeiro
Objetivo da Viagem: Fiscalização de obra
Valor Unitário:R$ 336,00
Quantidade de Diárias: 0.5
Valor Pago: R$ 127,82
Período: 20/04/2018 a 20/04/2018
Autorizado em 11/04/2018

Secretaria de Gestão de Pessoas

Publicações da Secretaria

RELAÇÃO DOS JUÍZES INSCRITOS PARA O RODÍZIO NA FUNÇÃO ELEITORAL

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco leva ao
conhecimento dos interessados a relação dos juízes que, no período de 04 a 12 de abril de 2018,
inscreveram-se para concorrer ao exercício da função eleitoral, nos termos de que trata o Edital nº
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05, publicado no DJE de 04/04/2018, conforme segue em ordem alfabética:

Caruaru
Augusto Cézar de Sousa Arruda
Edinaldo Aureliano de Lacerda
Elias Soares da Silva
Eliziongerber de Freitas
Eurico Brandão de Barros Correia
Francisco Assis de Morais Junior
José Adelmo Barbosa da Costa Pereira
José Fernando Santos de Souza
José Tadeu dos Passos e Silva
Marupiraja Ramos Ribas

Jaboatão dos Guararapes
Adriana Karla Souza Mendonça de Oliveira
Ane de Sena Lins
Carlos Fernando Carneiro Valença Filho
Dulceana Maciel de Oliveira
Fábio Mello de Onofre Araújo
Fernando Antônio Sabino Cordeiro
Hauler dos Santos Fonseca
José Carvalho de Aragão Neto
José Faustino Macêdo de Souza Ferreira
Lauro Pedro dos Santos Neto
Mirna dos Anjos Tenório de Melo Gusmão

Olinda
Alexandre Pinto de Albuquerque
Carlos Neves da Franca Neto Júnior
Eunice Maria Batista Prado
Flávia Fabiane Nascimento Figueira
Luiz Artur Guedes Marques
Patrícia Caiaffo de Freitas Arroxelas Galvão
Rafael Cavalcanti Lemos
Simone Cristina Barros
Recife, 13 de abril de 2018.

MANOEL ACÁCIO LEITE NETO
Secretário de Gestão de Pessoas em exercício

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Assistência às Sessões - COASES

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

Ano

2018

, Número

072

Recife-PE,

terça-feira, 17 de abril de 2018

Página

7

Acórdãos

0904(RE 56-76)

DESEMBARGADOR ELEITORAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO

RECURSO ELEITORAL Nº 56-76.2016.6.17.0006
ORIGEM: RECIFE-PE 6ª Zona Eleitoral (RECIFE)
RECORRENTE(S): EDILSON FRANCISCO DA SILVA, candidato(a) ao cargo de Prefeito(a)
ADVOGADA: Pastênope Maíra Azevedo Campos - OAB: 36.793-D/PE
ADVOGADO: Theobaldo Pires Ferreira de Azevedo - OAB: 24.172/PE
ADVOGADA: Ana Luísa Leite de Araújo Marques - OAB: 34.366/PE
RECORRENTE(S): LUCIANA ARAUJO CAVALCANTI, candidato(a) ao cargo de Vice-Prefeito(a)
ADVOGADA: Pastênope Maíra Azevedo Campos - OAB: 36.793-D/PE
ADVOGADO: Theobaldo Pires Ferreira de Azevedo - OAB: 24.172/PE
ADVOGADA: Ana Luísa Leite de Araújo Marques - OAB: 34.366/PE
ADVOGADA: Railma de Oliveira Venâncio - OAB: 37.338/PE
ADVOGADO: César André Pereira da Silva - OAB: 19.825/PE
ADVOGADA: Anne Cristine Silva Cabral - OAB: 39.061/PE
EMENTA: Eleições 2016. Prestação de contas. Desaprovação. Questão de ordem. Candidata a viceprefeito. Litisconsórcio passivo necessário. Não reconhecimento. Unicidade da chapa majoritária.
Nulidade processual. Ausência.
Cuida-se de questão de ordem suscitada pela candidata a vice-prefeito, perseguindo a sua
participação no presente feito de prestação de contas, efetuado por Edilson Francisco da Silva,
candidato a prefeito pelo PSOL, na última eleição, e, neste sentido, requerendo a anulação a partir
do momento em que deveria ter sido intimada para manifestação acerca do Relatório Preliminar para
Expedição de Diligências n. 1335/20015 (fl. 981), determinando-se que a intimação para o referido se
repita, desta feita nas pessoas tanto do candidato a prefeito quando da peticionaria, candidata a vice,
observando-se, doravante, este mesmo procedimento em relação aos atos e decisões que possam
atingir a esfera jurídica da peticionária.
A candidata a vice-prefeito pode e deve participar do processo de prestação de contas feita pelo
candidato a prefeito, desde que, para tanto, tenha a iniciativa de assim requerer. Não há
obrigatoriedade de sua intimação por parte do julgador, seja de primeira instância, seja de segunda,
em casos como os tais, de prestação de contas, a não ser quando a norma assim dita, como, v. g.,
ocorrendo a não prestação de contas por parte do candidato a prefeito.
Depois, o fato de a ora requerente não ter participado da prestação de contas, ao lado do candidato a
prefeito, é problema de ordem interna do partido, não havendo como influenciar no andamento do
processo em pauta.
Nesse sentido, no caso presente, não há como se declarar qualquer anulação, o que simbolizaria um
retrocesso no feito na abertura de um precedente que, seguido por outros candidatos, resultaria na
eternização de qualquer processo de prestação de contas.
Questão de ordem rejeitada, em parte, admitindo-se a represetação da candidata a vice-prefeita, por
procurador, a partir de sua presença nos autos.
DECISÃO: ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade,
em REJEITAR em parte a questão de ordem, determinando a conclusão dos autos ao relator, para,
elaborado o voto, ser incluído em pauta, nos termos do voto do Relator.
DATA DE JULGAMENTO: 09.04.2018

RECURSO ELEITORAL Nº 73-80.2016.6.17.0049
ORIGEM: PANELAS-PE 49ª Zona Eleitoral (PANELAS)
RECORRENTE(S): JOSAELSON FEITOSA CHAVES, candidato(a) ao cargo de Vereador(a)
ADVOGADO: Edinaldo Grigorio dos Santos Filho - OAB: 33.123/PE
EMENTA: Eleições 2016. Prestação de contas de candidato. Desaprovação. Pedido de
reconsideração. Apresentação no prazo recursal. Não retratação pelo juízo de origem. Recurso.
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Intempestividade. Questão de ordem. Recebimento de documentação acostada ao pedido de
reconsideração. Análise técnica no próprio Tribunal. Acolhimento.
1. Hipótese em que as contas do candidato foram desaprovadas, após lhe terem sido devidamente
concedidas, pelo juízo de origem, as oportunidades legais para saneamento das falhas constatadas
em exame técnico. Com a aludida sentença, dentro do prazo pertinente ao recurso próprio, o
prestador de contas apresenta pedido de retratação, não acolhido, contudo, pelo magistrado, advindo
então a oposição de recurso em face dessa decisão, portanto, já após transcorrido o tríduo legal
subsequente à prolação da sentença que julgou as contas.
2. Não obstante postura da parte em manejar, de logo, tão só, pedido de reconsideração, quando lhe
caberia opor o recurso pertinente, constata-se que, no ajuizamento daquele, além de observado o
prazo legal para interposição do apelo cabível, fora trazida prestação de contas retificadora, de modo
que, a bem de perseguir o alcance da verdade - finalidade maior reservada à espécie -, autoriza-se
ao interessado, ainda que tardiamente, a apresentação de documentação e informações
complementares, no ensejo de esclarecer questionamentos feitos por esta Justiça Eleitoral, à luz da
mesma permissão normativa trazida no § 11 do art. 37, da Lei 9.096, de 1995.
3. Independentemente da nominação utilizada pelo prestador de contas - pedido de reconsideração para provocar a prestação jurisdicional, certo é que ficou claro nos autos que não houve resignação
com a solução a quo, cuidando-se apenas de um pleito.
4. Questão de ordem acolhida, em parte, para receber a documentação acostada ao pedido de
reconsideração apresentado, convertendo-se o julgamento em diligência, para determinar que os
aludidos documentos sejam analisados pelo órgão técnico deste Tribunal, considerando-se
prejudicado o recurso interposto.
DECISÃO: ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade,
ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM APENAS PARA ACEITAR A DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA com o pedido de reconsideração (f. 81-115), com o fim de que, CONVERTENDOSE O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, esses documentos sejam analisados pelo setor técnico deste
Tribunal, nos termos do voto do Relator.
DATA DE JULGAMENTO: 09.04.2018

DESEMBARGADOR ELEITORAL ALEXANDRE FREIRE PIMENTEl

REVISÃO DE ELEITORADO Nº 23-50.2017.6.17.0039
ORIGEM: BARRA DE GUABIRABA-PE 39ª Zona Eleitoral (BONITO)
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 39ª ZONA ELEITORAL - BONITO/PE.

EMENTA: ELEITORAL. REVISÃO DE ELEITORADO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. RESOLUÇÃO
TSE N.º 21.538/2003. RECADASTRAMENTO. RESOLUÇÃO TSE N.º 23.335/2011. DADOS
BIOMÉTRICOS. FOTOGRAFIA. DIGITAL. ATINGIDO PERCENTUAL DE ELEITORES REVISADOS
SUPERIOR AO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS TRABALHOS REVISIONAIS.
DECISÃO: ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade,
em HOMOLOGAR os trabalhos de Revisão, nos termos do voto do Relator.
DATA DE JULGAMENTO: 09.04.2018

1704 (PC 236-47)

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 236-47.2015.6.17.0000
ORIGEM: RECIFE-PE
EMBARGANTE: DEMOCRATAS - DEM (Regional)
ADVOGADO: Francisco Felipe Cardoso de Siqueira - OAB: 38068/PE
ADVOGADO: Dr. Rodrigo da Silva Albuquerque - OAB: 35044/PE
EMBARGANTE: JOSÉ FERNANDO UCHOA COSTA NETO, Tesoureiro
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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ADVOGADO: Francisco Felipe Cardoso de Siqueira - OAB: 38068/PE
ADVOGADO: Dr. Rodrigo da Silva Albuquerque - OAB: 35044/PE
EMBARGANTE: JOSÉ MENDONÇA BEZERRA FILHO, Presidente
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. RECURSO DE FUNDO PARTIDÁRIO.
GASTOS IRREGULARES. VÍCIOS INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO NO
JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver a efetiva demonstração de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão questionada (art. 275 do CE c/c art. 1.022 do CPC).
2. Inexistência das omissões apontadas pelo embargante.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO: ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade,
CONHECER e REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Relator.
DATA DO JULGAMENTO: 9/4/2018

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL

RECURSO ELEITORAL Nº 48-64.2017.6.17.0071
ORIGEM: SERRA TALHADA-PE (71ª Zona Eleitoral)
RECORRENTE(S): MIGUEL AUGUSTO AMARAL NETO, candidato(a) ao cargo de Vereador(a)
ADVOGADO: Marcel Wagner Andrada Alves - OAB: 39.958/PE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO. NÃO INTIMAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS
RETIFICADORA.
IRREGULARIDADES SANADAS. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A não intimação do recorrente para se manifestar acerca das falhas apontadas no parecer técnico
conclusivo consiste em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Para que não haja cerceamento de defesa, considera-se os documentos juntados em fase
recursal, eis que o recorrente não teve a oportunidade de sanar as falhas apontadas pelo órgão
técnico no parecer final.
3. A falha constante do parecer técnico conclusivo foi sanada por meio dos novos documentos
juntados.
4. Recurso provido para aprovar as contas do candidato.
DECISÃO: ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO do recurso para aprovar as contas do candidato, nos termos do voto do Relator.
DATA DO JULGAMENTO: 9/4/2018

REVISÃO DE ELEITORADO Nº 1-77.2017.6.17.0140
ORIGEM: FREI MIGUELINHO-PE (46ª Zona Eleitoral

VERTENTES)

INTERESSADO(S): JUÍZO ELEITORAL DA 46ª ZONA ELEITORAL - VERTENTES
EMENTA: ELEITORAL. REVISÃO DE ELEITORADO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. RESOLUÇÃO
TSE N.º 21.538/2003. RECADASTRAMENTO. RESOLUÇÃO TSE N.º 23.335/2011. DADOS
BIOMÉTRICOS. FOTOGRAFIA. DIGITAL. ATINGIDO PERCENTUAL DE ELEITORES REVISADOS
SUPERIOR AO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS TRABALHOS REVISIONAIS.
DECISÃO: ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade,
em HOMOLOGAR os trabalhos de Revisão, nos termos do voto do Relator.
DATA DO JULGAMENTO: 9/4/2018

REVISÃO DE ELEITORADO Nº 9-61.2017.6.17.0073
ORIGEM: ITACURUBA-PE (73ª Zona Eleitoral - BELÉM DE SÃO FRANCISCO)
INTERESSADO(S): JUÍZO DA 73ª ZONA ELEITORAL - BELÉM DO SÃO FRANCISCO
EMENTA: ELEITORAL. REVISÃO DE ELEITORADO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. RESOLUÇÃO
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br

Ano

2018

, Número

072

Recife-PE,

terça-feira, 17 de abril de 2018

Página

10

TSE N.º 21.538/2003. RECADASTRAMENTO. RESOLUÇÃO TSE N.º 23.335/2011. DADOS
BIOMÉTRICOS. FOTOGRAFIA. DIGITAL. ATINGIDO PERCENTUAL DE ELEITORES REVISADOS
SUPERIOR AO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS TRABALHOS REVISIONAIS.
DECISÃO: ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade,
em HOMOLOGAR os trabalhos de Revisão, nos termos do voto do Relator.
DATA DO JULGAMENTO: 9/4/2018

042018(RECURSO ELEITORAL Nº 372-53)

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL GABRIEL CAVALCANTI FILHO

RECURSO ELEITORAL Nº 372-53.2016.6.17.0018 VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE 18ª Zona
Eleitoral (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO)
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR DA VITÓRIA (PSB/PP/PTC/SD)
ADVOGADO: Bruno de Farias Teixeira - OAB: 23.258/PE
RECORRIDO(S): JOSÉ BERTOLDO DE LIMA SANTOS, Vereador eleito
ADVOGADO: Oswaldo Otávio Oliveira da Cruz Gouveia - OAB: 14.744/PE
ADVOGADA: Eliane Melo Vasconcelos da Cruz Gouveia - OAB: 24.503/PE
ADVOGADO: André Luís Vasconcelos da Cruz Gouveia - OAB: 31.060/PE
ADVOGADO: Carlos Monteiro da Cruz Gouveia - OAB: 35.968/PE
EMENTA:
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A recorrente, em suas razões recursais, sustentou a tempestividade do recurso, pois o prazo
recursal apenas teria iniciado-se em 08/01/2018, com a carga dos autos feita pelo advogado
constituído.
2. A Procuradoria Regional Eleitoral suscitou preliminar de intempestividade por entender que a
recorrente interpôs o respectivo recurso eleitoral fora do prazo de 3 (três dias), em descumprimento
ao disposto no art. 258 do Código Eleitoral.
3. O recurso em AIJE deve ser interposto no prazo de 3 (três) dias a contar da publicação no veículo
de comunicação oficial. In casu, a decisão foi publicada no DJE n° 268/2017, que fez constar o nome
do causídico Bruno de Farias Teixeira, no dia 11/12/2017, entretanto, a Coligação Frente Popular da
Vitória apenas interpôs recurso no dia 10/01/2018, claramente ultrapassando o prazo recursal de 3
(três) dias.
4. Preliminar de intempestividade acolhida, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
5. Recursos não conhecido.
DECISÃO: ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, nos termos do voto do Relator.
DATA DE JULGAMENTO: 09/04/2018

Despachos

042018(PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 235-62)

RELATORA: DESEMBARGADORA ELEITORAL ERIKA DE BARROS LIMA FERRAZ
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 235-62.2015.6.17.0000 RECIFE-PE
REQUERENTE(S): PARTIDO VERDE - PV (REGIONAL)
ADVOGADO: Carlos Gil Rodrigues Filho - OAB: 25.164/PE
REQUERENTE(S): CARLOS AUGUSTO LOPES DA COSTA, Presidente
ADVOGADO: Carlos Gil Rodrigues Filho - OAB: 25.164/PE
REQUERENTE(S): GEORGE BARBOSA DA SILVA, Tesoureiro
ADVOGADO: Carlos Gil Rodrigues Filho - OAB: 25.164/PE
ATO ORDINATÓRIO
De ordem, intime-se o PARTIDO VERDE - PV (REGIONAL) para que, no prazo de 03 (três) dias,
manifeste-se sobre os Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo
Ministério Público Eleitoral.
Recife, 13 de abril de 2018

Maria Carolina Fugagnoli Filizola Friedheim
Assessora

Decisões Monocráticas

0904 (RE 306-35

DESEMBARGADOR ELEITORAL PRESIDENTE LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIRÊDO

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO ELEITORAL Nº 306-35.2016.6.17.0063
ORIGEM: INAJÁ-PE
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): MANOEL GALDINO CAVALCANTE, candidato ao cargo de vereador
ADVOGADO: Carlos Henrique Queiroz Costa - OAB: 24.842/PE
ADVOGADO: Leonardo Oliveira da Silva - OAB: 21.761/PE
ADVOGADO: Rafael Gomes Pimentel - OAB: 30.989/PE
ADVOGADO: Rafael Antônio de Araújo - OAB: 41.635/PE
ADVOGADO: Antonio Peres Neves Baptista - OAB: 23.233/PE
ADVOGADA: Cariane Ferraz da Silva - OAB: 43.722/PE

DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de Recurso Especial, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo
276, inciso I, alínea "a" , do Código Eleitoral.
Após breve relato dos fatos, registra o Ministério Público Eleitoral que não pretende rediscutir a
matéria de fato ou reanalisar as provas, mas a aplicação da norma ao fato, o qual se encontra
incontroverso nos presentes autos, qual seja, "o candidato foi encontrado dentro de um veículo, na
madrugada do dia 02/10/2016, trazendo consigo R$ 3.000,00, santinhos e uma lista, na qual continha
os nomes de sete pessoas e a quantia de R$ 100,00 escrita ao lado de cada um dos nomes,
grafados na lista. Além disso, consta nos autos que o candidato afirmou na delegacia: `estava
comprando votos, né? Sei que é errado, mas se não for assim não ganha."
Alega o representante do Parquet recorrente, que a decisão recorrida negou vigência ao art. 41-A da
Lei n.º 9.504/97 e ao art. 22, XIV, da LC n.º 64/90, ao dar provimento ao recurso interposto pelo ora
recorrido, determinando a reforma da sentença para afastar a imposição das sanções previstas no
art. 41-A da Lei n.º 9.504/97 c/c o art. 22, XIV, da LC n.º 64/90.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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Defende que, diferentemente do que entendeu este Tribunal, a conduta ilícita objeto da petição inicial
se reveste de gravidade suficiente para caracterizar o abuso de poder econômico e também
configura captação ilícita de votos, pois basta a compra de um voto, uma vez que o bem jurídico
tutelado é a liberdade do eleitor.
Explica que "não é necessário que o evento afete ou comprometa a normalidade ou legitimidade das
eleições, porquanto uma só ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo
desnecessário que haja desequilíbrio das eleições em seu conjunto."
Afirma que, no caso, as provas constantes dos autos são suficientes para caracterizar a captação
ilícita de sufrágio, pois pelo menos sete eleitores receberam R$ 100,00 (cem reais) e que o valor que
o candidato dispunha para efetuar as compras de votos é suficiente para enquadrar o fato como
abuso de poder econômico.
Defende que, na análise da ocorrência do abuso, deve-se levar em consideração o contexto em que
as ações foram realizadas, uma vez que, em um município de eleitorado reduzido, como é o de Inajá,
reveste-se de gravidade o valor de R$ 3.000,00, a ser entregue em troca de voto, e que com este
valor, seria possível a compra de 30 votos por R$100,00, o que se mostra de grande relevância, pois
o ora recorrido foi eleito com 448 votos.
Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso especial, a fim de que seja reformado o acórdão
impugnado para que sejam mantidas as sanções impostas na sentença.
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 "a" , do CE.
Quanto à alegada violação legal, o recorrente indica expressamente o art. 41-A da Lei n.º 9.504/97 e
o art. 22, XIV, da LC n.º 64/90, como supostamente violados pelo decisum desta Corte, assim como
demonstrou, objetivamente, o modo como se processou a referida afronta.
Constata-se, igualmente, que a matéria abordada encontra-se devidamente prequestionada, ou seja,
discutida e decidida nesta Corte de origem, assim como ausente a tentativa de revisitação factual e
probatória.
Portanto, pelas razões expostas, dou seguimento ao recurso em tela, pelo permissivo do art. 276, I,
alínea "a" , do CE.
Intimem-se a parte recorrida para contrarrazoar o presente recurso, em consonância com §2º do
artigo 278 do Código Eleitoral.
Em seguida, decorrido o prazo legal, com ou sem apresentação das contrarrazões, remetam-se os
presentes autos ao TSE.
Publique-se.

Recife, 09 de abril de 2018.

Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo
Presidente

Coordenadoria de Registros e Informações Processuais - CRIP
Despachos

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 253-15.2017.6.17.0000 RECIFE-PE

REQUERENTE(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (REGIONAL)
ADVOGADO: Leucio de Lemos Filho - OAB: 5.807/PE
ADVOGADO: Humberto Cabral Vieira de Melo - OAB: 6.766/PE
ADVOGADA: Christiana Lemos Turza Ferreira - OAB: 25.183/PE
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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ADVOGADA: Bruna Lemos Turza Ferreira - OAB: 33.660/PE
ADVOGADO: Mauro Cesar Loureiro Pastick - OAB: 27.547/PE
REQUERENTE(S): ANTÔNIO DE MORAIS ANDRADE NETO, Presidente
REQUERENTE(S): EVANDRO J0SÉ MOREIRA DE AVELAR, Tesoureiro

Desembargador Eleitoral Gabriel Cavalcanti Filho
Protocolo: 11.973/2017

ATO ORDINATÓRIO

De ordem do Exmo. Desembargador Eleitoral Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, e considerando o
teor do despacho n°052/2018/SCI (fls. 56/58), encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para
que se proceda à intimação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)- Regional a fim de
providenciar a documentação referida, no prazo de 20 (vinte dias), conforme disposto no art. 34, §§
1° e 3° da Resolução TSE n° 23.546/2017.

Recife, 13 de abril de 2018.

Narele Vidjaia Coelho Ribeiro
Assessora

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 237-61.2017.6.17.0000 RECIFE-PE

REQUERENTE(S): PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE (PHS) - REGIONAL
ADVOGADA: Marília Gabriella Pedrosa de Sousa - OAB: 30.431/PE
REQUERENTE(S): JOSÉ BELARMINO DE SOUSA, Presidente
REQUERENTE(S): EDSON JOSÉ DA SILVA, Tesoureiro

Desembargador Eleitoral Alexandre Freire Pimentel
Protocolo: 11.919/2017

ATO ORDINATÓRIO

De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Eleitoral Alexandre Freire Pimentel, e em face do Despacho
nº 045/2018/SCI, às 50/51, que determina diligências a serem cumpridas pelo Partido Humanista da
Solidariedade (PHS) (Regional), solicito que se proceda a intimação da referida agremiação
partidária, para cumprimento das diligências relacionas, objetivando unicamente a complementação
dos documentos exigidos, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme preconiza o art. 34, §§1º e 3º da
Resolução TSE 23.546/2017, remetendo-se cópia do Despacho 045/2018/SCI em sua íntegra.

Recife, 12 de abril de 2018

Breno Russell Wanderley
Assessor

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 194-61.2016.6.17.0000 RECIFE-PE

REQUERENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) - REGIONAL
ADVOGADO: Marcos Antônio Ribeiro dos Santos - OAB: 12.369/PE
REQUERENTE(S): BRUNO RIBEIRO DE PAIVA - PRESIDENTE
ADVOGADO: Marcos Antônio Ribeiro dos Santos - OAB: 12.369/PE
REQUERENTE(S): JOSÉ CIRILO DA MOTA - TESOUREIRO
ADVOGADO: Marcos Antônio Ribeiro dos Santos - OAB: 12.369/PE

Desembargador Eleitoral Alexandre Freire Pimentel
Protocolo: 20.592/2016

ATO ORDINATÓRIO

De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Eleitoral Alexandre Freire Pimentel, e em face do Despacho
nº 031/2018/SCI, às 90/101, que determina diligências a serem cumpridas pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) (Regional), solicito que se proceda a intimação da referida agremiação partidária,
para cumprimento das diligências relacionas, objetivando unicamente a complementação dos
documentos exigidos, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preconiza o art. 35, §3º, inciso I da
Resolução TSE 23.546/2017, remetendo-se cópia do Despacho 031/2018/SCI em sua íntegra.

Recife, 12 de abril de 2018

Breno Russell Wanderley
Assessor

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 187-69.2016.6.17.0000 RECIFE-PE

REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) - REGIONAL
ADVOGADO: Marcos Antônio da Silva - OAB: 32.423/PE
ADVOGADO: Caio César Loureiro Moura - OAB: 40.980/PE
REQUERENTE(S): ALBANISE PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PRESIDENTE
ADVOGADO: Caio César Loureiro Moura - OAB: 40.980/PE
REQUERENTE(S): GABRIEL AUGUSTO COELHO DE SANTANA - TESOUREIRO
ADVOGADO: Caio César Loureiro Moura - OAB: 40.980/PE

Desembargador Eleitoral Gabriel Cavalcanti Filho
Protocolo: 20.518/2016

ATO ORDINATÓRIO
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
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De ordem do Exmo. Desembargador Eleitoral Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, e considerando o
teor do despacho n°048/2017/SCI (fls. 127/128), encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária
para que se proceda à intimação do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)- Regional a fim de
providenciar a documentação referida, no prazo de 30 (trinta dias), conforme disposto no art. 35, §3°
da Resolução TSE n° 23.546/2017.

Recife, 13 de abril de 2018.

Roberta de Paula Gomes Coelho Paiva
Assessora

Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJE

Intimações

Processo 0600133-83.2018.6.17.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

COINCIDÊNCIA
PERNAMBUCO

(12065)

-

Processo

nº

0600133-83.2018.6.17.0000

-

Santa

Terezinha

-

INTERESSADO: EVERALDO NANES DOS SANTOS

DECISÃO
Trata-se de duplicidade identificada no batimento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
em 19.03.2018, que agrupa a inscrição n° 097327990892, requerida por Everaldo Nanes dos
Santos, no município de Santa Terezinha, termo da 99ª ZE - Itapetim/PE, com registro ativo na base
de perda e suspensão de direitos políticos, sob nº 000351834000, decorrente de condenação
criminal pertinente ao processo n.º 68115/99 (controle 168/00), da 7ª Vara Criminal de São Paulo/SP,
em seu nome.
Das informações oriundas do respectivo juízo eleitoral, em cumprimento àsolicitação desta
Corregedoria, verifica-se que o interessado compareceu ao cartório para prestar esclarecimentos,
munido de documento comprobatório de livramento condicional, expedido por autoridade judiciária do
estado do Tocantins, restando assim comprovada a manutenção do impedimento em análise.
Isto posto, conforme previsto no art. 5º, III, do Código Eleitoral, MANTENHO o registro existente na
base de perda e suspensão de direitos políticos sob nº 000351834000, e determino o
CANCELAMENTO da inscrição 097327990892.
Adotadas as providências de praxe, remetam-se os autos ao Juízo da 99ª ZE - Itapetim/PE, para fins
de ciência ao interessado e devidas orientações aos servidores do cartório, no sentido de que as
operações no cadastro apenas devam ser realizadas após a inativação do registro na base, com
vistas a evitar a ocorrência de duplicidade.

Após, arquivem-se.
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Recife, 13 de abril de 2018.

Des. Eleitoral ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL
Corregedor Regional Eleitoral

Processo 0600150-22.2018.6.17.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

COINCIDÊNCIA (12065) - Processo nº 0600150-22.2018.6.17.0000 - Cabo de Santo Agostinho PERNAMBUCO
INTERESSADO: JUDITE MARIA DA SILVA

DECISÃO

Trata-se da duplicidade 2DPE1802573625, identificada no batimento realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral - TSE, em 03.04.2018, que agrupa a inscrição nº 099007570868, requerida por JUDITE
MARIA DA SILVA, na 121ª ZE - Cabo de Santo Agostinho/PE, com registro ativo na base de perda e
suspensão de direitos políticos, decorrente de incapacidade civil absoluta, relativa ao processo nº
210.2008.003864-2, da 4ª Vara Cível do Cabo de Santo Agostinho/PE.
Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei 13.146/2015 (Estatuto da pessoa com deficiência), que
alterou os artigos 3º e 4º do Código Civil, referentes ànormatização da capacidade civil, a condição
da requerente não émais hipótese de incapacidade civil absoluta e, por conseguinte, de suspensão
de direitos políticos.
Isto posto, determino a INATIVAÇÃO do registro existente na base de perda e suspensão de direitos
políticos sob o nº 000387021000, e MANTENHO a inscrição 099007570868.
Adotadas as providências de praxe, remeta-se cópia digitalizada deste processo ao Juízo da 121ª ZE Cabo de Santo Agostinho/PE, para fins de ciência, bem como orientação aos servidores do cartório,
no sentido de que as operações no cadastro apenas devam ser realizadas após a inativação do
registro na base, com vista a evitar a ocorrência de duplicidade.
Após, arquivem-se.

Recife, 11 de abril de 2018.

Des. Eleitoral ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL
Corregedor Regional Eleitoral

Processo 0600122-54.2018.6.17.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

COINCIDÊNCIA (12065) - Processo nº 0600122-54.2018.6.17.0000 - Trindade - PERNAMBUCO
INTERESSADO: COSMO ADRIANO DE SOUSA

DECISÃO

Trata-se de duplicidade identificada no batimento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, em
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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12.03.2018, que agrupa a inscrição 120309480531, haja vista a transferência requerida pelo eleitor
COSMO ADRIANO DE SOUSA, na 133ª ZE - Trindade/PE, com registro ativo na base de perda e
suspensão de direitos políticos, sob n.º 001446775000, decorrente de condenação criminal
pertinente ao processo n.º 1571-34.2006.8.05.0146, da 2ª Vara Criminal de Juazeiro/BA, em nome de
Cosme Adriano de Souza.
Das informações oriundas do citado juízo eleitoral, em cumprimento àsolicitação desta Corregedoria,
verifica-se que o interessado compareceu ao cartório eleitoral para prestar esclarecimentos,
entretanto não apresentou documentação comprobatória da extinção de punibilidade.
Isto posto, conforme previsto no art. 5º, III, do Código Eleitoral, MANTENHO o registro existente na
base de perda e suspensão de direitos políticos sob o nº 001446775000, e determino o
CANCELAMENTO da inscrição nº 120309480531.
Adotadas as providências de praxe, remetam-se os autos ao Juízo da14ª ZE - Paulista/PE, para fins
de ciência ao interessado e devidas orientações aos servidores do cartório, no sentido de que as
operações no cadastro apenas devam ser realizadas após a inativação do registro na base, com
vistas a evitar a ocorrência de duplicidade.
Após, arquivem-se.

Recife, 13 de abril de 2018.

Des. Eleitoral ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL
Corregedor Regional Eleitoral

Processo 0600139-90.2018.6.17.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

COINCIDÊNCIA (12065) - Processo nº 0600139-90.2018.6.17.0000 - Camaragibe - PERNAMBUCO
INTERESSADO: DANIEL DE SOUZA GILES

DECISÃO

Trata-se de duplicidade identificada no batimento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, em
23.03.2018, que agrupa a inscrição n° 098278780892, requerida por Daniel de Souza Giles, na 138ª
ZE - Camaragibe/PE, com registro ativo na base de perda e suspensão de direitos políticos, sob n.º
001621262000, decorrente de conscrição anotada em seu nome.
Das informações oriundas do respectivo juízo eleitoral, em cumprimento àsolicitação desta
Corregedoria, verifica-se que o interessado atendeu àconvocação da Justiça Eleitoral e compareceu
ao cartório para prestar esclarecimentos, restando comprovada a cessação do impedimento em
análise.
Isto posto, MANTENHO a inscrição n.º 098278780892 e determino a INATIVAÇÂO do registro
existente na base de perda e suspensão de direitos políticos sob nº 001621262000.
Adotadas as providências de praxe, remeta-se cópia digitalizada deste processo ao Juízo da 138ª ZE Camaragibe/PE, para fins de ciência ao interessado, bem como orientação aos servidores do
cartório, no sentido de que as operações no cadastro apenas devam ser realizadas após a inativação
do registro na base, com vistas a evitar a ocorrência de duplicidade.
Após, arquivem-se.

Recife, 12 de abril de 2018.

Des. Eleitoral ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL
Corregedor Regional Eleitoral
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Processo 0600121-69.2018.6.17.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

COINCIDÊNCIA (12065) - Processo nº 0600121-69.2018.6.17.0000 - Paulista - PERNAMBUCO
INTERESSADO: AUGUSTO ALMEIDA GOMES FERNANDES

DECISÃO

Trata-se de duplicidade identificada no batimento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, em
12.03.2018, que agrupa a inscrição 098163610825, requerida por Augusto Almeida Gomes
Fernandes, na 114ª ZE - Paulista/PE, com registro ativo na base de perda e suspensão de direitos
políticos, decorrente de condenação criminal pertinente ao processo n.º 2214-90.2013.8.17.1090, da
1ª Vara Criminal de Paulista/PE, em seu nome.
Das informações oriundas do citado juízo eleitoral, em cumprimento àsolicitação desta Corregedoria,
verifica-se que o interessado compareceu ao cartório eleitoral para prestar esclarecimentos, restando
comprovada a manutenção do impedimento em análise.
Isto posto, conforme previsto no art. 5º, III, do Código Eleitoral, MANTENHO o registro existente na
base de perda e suspensão de direitos políticos sob o nº 001433525000, e determino o
CANCELAMENTO da inscrição nº 098163610825.
Adotadas as providências de praxe, remetam-se os autos ao Juízo da 114ª ZE - Paulista/PE, para
fins de ciência ao interessado e devidas orientações aos servidores do cartório, no sentido de que as
operações no cadastro apenas devam ser realizadas após a inativação do registro na base, com
vistas a evitar a ocorrência de duplicidade.
Após, arquivem-se.

Recife, 13 de abril de 2018.

Des. Eleitoral ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL
Corregedor Regional Eleitoral

ZONAS ELEITORAIS
2ª Zona Eleitoral

Editais

Edital Nº 08

De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz desta 2ª Zona Eleitoral, e em cumprimento ao disposto no
art. 15 da Resolução TSE nº 23.465/2015, a chefia deste cartório TORNA PÚBLICA, a todos quantos
virem o presente Edital ou dele tiverem ciência, que foi recebida, sob o Protocolo SEI n.º 001130961.2018.6.17.8002, uma relação de apoiamento do partido político em formação, PARTIDO
NACIONAL CORINTHIANO (PNC), e que qualquer interessado terá o prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste edital, para impugnar os dados constantes nos formulários
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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apresentados pela referida agremiação, os quais encontram-se à disposição em Cartório.
Expedido nesta cidade, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (13/04/2018), Eu,
Adriana Vieira Paes Bezerra, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital.

Em 13 de abril de 2018.

Adriana Vieira Paes Bezerra
Chefe da 2ª Zona Eleitoral

Edital Nº 09

De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz desta 2ª Zona Eleitoral, e em cumprimento ao disposto no
art. 15 da Resolução TSE nº 23.465/2015, a chefia deste cartório TORNA PÚBLICA, a todos quantos
virem o presente Edital ou dele tiverem ciência, que foi recebida, sob o Protocolo SEI n.º 001131738.2018.6.17.8002, uma relação de apoiamento do partido político em formação, PARTIDO
NACIONAL CORINTHIANO (PNC), e que qualquer interessado terá o prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste edital, para impugnar os dados constantes nos formulários
apresentados pela referida agremiação, os quais encontram-se à disposição em Cartório.
Expedido nesta cidade, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (13/04/2018), Eu,
Adriana Vieira Paes Bezerra, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital.
Em 13 de abril de 2018.

Adriana Vieira Paes Bezerra
Chefe da 2ª Zona Eleitoral

Edital Nº 10

De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz desta 2ª Zona Eleitoral, e em cumprimento ao disposto no
art. 15 da Resolução TSE nº 23.465/2015, a chefia deste cartório TORNA PÚBLICA, a todos quantos
virem o presente Edital ou dele tiverem ciência, que foi recebida, sob o Protocolo SEI n.º 1131483.2018.6.17.8002, uma relação de apoiamento do partido político em formação, PARTIDO
NACIONAL CORINTHIANO (PNC), e que qualquer interessado terá o prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste edital, para impugnar os dados constantes nos formulários
apresentados pela referida agremiação, os quais encontram-se à disposição em Cartório.
Expedido nesta cidade, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (13/04/2018), Eu,
Adriana Vieira Paes Bezerra, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital.

Em 13 de abril de 2018.

Adriana Vieira Paes Bezerra
Chefe da 2ª Zona Eleitoral

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Edital Nº 11

De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz desta 2ª Zona Eleitoral, e em cumprimento ao disposto no
art. 15 da Resolução TSE nº 23.465/2015, a chefia deste cartório TORNA PÚBLICA, a todos quantos
virem o presente edital ou dele tiverem ciência, que foi recebida, sob o Protocolo SEI n.º 1199808.2018.6.17.8002, uma relação de apoiamento do partido político em formação, PARTIDO DA
EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA (PED) e que qualquer interessado terá o prazo de 5 (cinco) dias,
contados da publicação deste edital, para impugnar os dados constantes nos formulários
apresentados pela referida agremiação, os quais encontram-se à disposição em Cartório.
Expedido nesta cidade, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (13/04/2018), Eu,
Adriana Vieira Paes Bezerra, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital.

Em 13 de abril de 2018.

Adriana Vieira Paes Bezerra
Chefe da 2ª Zona Eleitoral

13ª Zona Eleitoral

Sentenças

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 158-43.2017.6.17.0013
CANDIDATO: LUCIENE AMANCIO DO NASCIMENTO SILVA
CARGO: VEREADOR – PRB - 10677

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.

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

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 41-52.2017.6.17.0013
CANDIDATO: MARIA EMÍLIA BANDEIRA DE MELO SANTOS
CARGO: VEREADOR – PSB - 40030

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 75-27.2017.6.17.0013
CANDIDATO: MARLENE ROSA DE SOUZA MORAES
CARGO: VEREADOR – PP - 11411

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

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 114-24.2017.6.17.0013
CANDIDATO: EDINALDO FRANCISCO DO CARMO
CARGO: VEREADOR – PMN - 33630

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 110-84.2017.6.17.0013
CANDIDATO: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
CARGO: VEREADOR – PMN - 33888

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

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

PROCESSO Nº 145-44.2017.6.17.0013
CANDIDATO: LUIZ MAURÍCIO DA SILVA
CARGO: VEREADOR – PMN - 33111

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 63-13.2017.6.17.0013
CANDIDATO: ELIANE MARIA ALVES DIAS
CARGO: VEREADOR – PSDB - 45660

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 77-94.2017.6.17.0013
CANDIDATO: MARCELO CARIELE DA SILVA
CARGO: VEREADOR – PRB- 10888

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Em análise preliminar, foram verificadas falhas que, após notificação, não foram devidamente
corrigidas pelo candidato, no entanto, embora presentes tais falhas não comprometem, a lisura das
contas.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer o Ministério Público opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu parcialmente às exigências legais,
sendo hipótese de aprovação com ressalvas das contas pela inconformidade já descritas no Parecer
Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, II, da
Resolução TSE 23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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São Lourenço da Mata, 25 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 144-59.2017.6.17.0013
CANDIDATO: MARIA DAS GRAÇAS DA TRINDADE FERNANDES
CARGO: VEREADOR – PMN- 33190

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Em análise preliminar, foram verificadas falhas que, após notificação, não foram devidamente
corrigidas pelo candidato, no entanto, embora presentes tais falhas não comprometem, a lisura das
contas.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer o Ministério Público opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu parcialmente às exigências legais,
sendo hipótese de aprovação com ressalvas das contas pela inconformidade já descritas no Parecer
Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, II, da
Resolução TSE 23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 25 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 69-20.2017.6.17.0013
CANDIDATO: ADNIZIA MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
CARGO: VEREADOR – PHS - 31114
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 42-37.2017.6.17.0013
CANDIDATO: DAVI QUEIROZ DA SILVA
CARGO: VEREADOR – PSB - 40222

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
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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de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 476-60.2016.6.17.0013
CANDIDATO: EVELINA MARIA DA SILVA
CARGO: VEREADOR – PSB - 40126

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

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

PROCESSO Nº 46-74.2017.6.17.0013
CANDIDATO: GIANE GONÇALVES LOINÍSIO
CARGO: VEREADOR – PSB - 40110

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 140-22.2017.6.17.0013
CANDIDATO: CRISTINA MARIA DA COSTA
CARGO: VEREADOR – PSD - 55001

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 105-62.2017.6.17.0013
CANDIDATO: JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO
CARGO: VEREADOR – PPS- 23123

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Em análise preliminar, foram verificadas falhas que, após notificação, não foram devidamente
corrigidas pelo candidato, no entanto, embora presentes tais falhas não comprometem, a lisura das
contas.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer o Ministério Público opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu parcialmente às exigências legais,
sendo hipótese de aprovação com ressalvas das contas pela inconformidade já descritas no Parecer
Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, II, da
Resolução TSE 23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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São Lourenço da Mata, 25 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 471-38.2016.6.17.0013
CANDIDATO: TAMIRES CLÁUDIA MARIA ASSIS
CARGO: VEREADOR – SD - 77888

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 28 de novembro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 99-55.2017.6.17.0013
CANDIDATO: JOSÉ CARLOS DA SILVA GOMES
CARGO: VEREADOR – PSDB - 45233

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

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 66-65.2017.6.17.0013
CANDIDATO: IVAN LUIZ DA SILVA
CARGO: VEREADOR – PSDB - 45145

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 127-23.2017.6.17.0013
CANDIDATO: MOISÉS CABRAL DE LIMA
CARGO: VEREADOR – PHS - 31999

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

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

PROCESSO Nº 122-98.2017.6.17.0013
CANDIDATO: CHRISTINE FERNANDA DA SILVA
CARGO: VEREADOR – PHS - 31115

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 148-96.2017.6.17.0013
CANDIDATO: RENATA FRANCISCA SANTOS
CARGO: VEREADOR – PTC - 36000

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
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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Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 7-77.2017.6.17.0013
CANDIDATO: JOSÉ DA SILVA DIAS
CARGO: VEREADOR – REDE - 18888

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 461-91.2016.6.17.0013
CANDIDATO: MARCOS GOMES DE SANTANA
CARGO: VEREADOR – PP- 11888

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Em análise preliminar, foram verificadas falhas que, após notificação, não foram devidamente
corrigidas pelo candidato, no entanto, embora presentes tais falhas não comprometem, a lisura das
contas.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer o Ministério Público opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu parcialmente às exigências legais,
sendo hipótese de aprovação com ressalvas das contas pela inconformidade já descritas no Parecer
Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, II, da
Resolução TSE 23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 25 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 477-45.2016.6.17.0013

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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CANDIDATO: JOSÉ LUIZ DA SILVA
CARGO: VEREADOR – PSB - 40555

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 24 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 87-41.2017.6.17.0013
CANDIDATO: JOSÉ CARLOS SILVA DE SOUZA
CARGO: VEREADOR – PP- 11789

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Em análise preliminar, foram verificadas falhas que, após notificação, não foram devidamente
corrigidas pelo candidato, no entanto, embora presentes tais falhas não comprometem, a lisura das
contas.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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prestação das contas.
Em parecer o Ministério Público opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu parcialmente às exigências legais,
sendo hipótese de aprovação com ressalvas das contas pela inconformidade já descritas no Parecer
Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, II, da
Resolução TSE 23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 25 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 174-94.2017.6.17.0013
CANDIDATO: GRACIELE DIAS BRANDÃO DE MELO
CARGO: VEREADOR – PMN - 33699

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Em análise preliminar, foram verificadas falhas que, após notificação, não foram devidamente
corrigidas pelo candidato, no entanto, embora presentes tais falhas não comprometem, a lisura das
contas.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer o Ministério Público opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu parcialmente às exigências legais,
sendo hipótese de aprovação com ressalvas das contas pela inconformidade já descritas no Parecer
Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, II, da
Resolução TSE 23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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São Lourenço da Mata, 25 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 98-70.2017.6.17.0013
CANDIDATO: KÁTIA SIMONE DE LIMA ARAÚJO
CARGO: VEREADOR – PP- 11999

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Em análise preliminar, foram verificadas falhas que, após notificação, não foram devidamente
corrigidas pelo candidato, no entanto, embora presentes tais falhas não comprometem, a lisura das
contas.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer o Ministério Público opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu parcialmente às exigências legais,
sendo hipótese de aprovação com ressalvas das contas pela inconformidade já descritas no Parecer
Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, II, da
Resolução TSE 23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 25 de outubro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 14-69.2017.6.17.0013

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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CANDIDATO: JEFERSON MATIAS SOARES
CARGO: VEREADOR – PMDB - 15555

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer, o Ministério Público opinou pela aprovação das contas.
É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu às exigências legais, sendo hipótese
de aprovação contas, conforme já descrito no Parecer Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, I, da Resolução TSE
23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 28 de novembro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº 192-18.2017.6.17.0013
CANDIDATO: MARCONI RIBEIRO DA SILVA
CARGO: VEREADOR – PHS- 31632

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

Trata-se de ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS do candidato em epígrafe, relativa aos gastos da
Campanha Eleitoral de 2016.
O candidato apresentou sua prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Em análise preliminar, foram verificadas falhas que, após notificação, não foram devidamente
corrigidas pelo candidato, no entanto, embora presentes tais falhas não comprometem, a lisura das
contas.
O relatório técnico emitido pelos servidores do Cartório Eleitoral não demonstrou irregularidades na
prestação das contas.
Em parecer o Ministério Público opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
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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É o relatório.
DECIDO
Compulsando-se os autos, verifica-se que o candidato atendeu parcialmente às exigências legais,
sendo hipótese de aprovação com ressalvas das contas pela inconformidade já descritas no Parecer
Técnico Conclusivo da Justiça Eleitoral.
Assim, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do candidato, nos termos do Art. 68, II, da
Resolução TSE 23.463/2015.
P.R.I.
Após transitado em julgado, arquive-se.

São Lourenço da Mata, 1º de dezembro de 2017.

Aldileide Paes Miranda Galindo
Juíza Eleitoral – 13ª ZE

18ª Zona Eleitoral

Editais

APOIAMENTO PARTIDÁRIO

EDITAL N. 15 /2018

LISTA DE APOIAMENTO
(Prazo 05 dias)

De ordem da Exma. Sra. Juíza da 18ª Zona Eleitoral, Vitória de Santo Antão/PE, Dra. Clenya Pereira
de Medeiros, em virtude da Lei etc...

FAÇO SABER a todos que virem o presente Edital ou dele notícias tiverem e a quem interessar
possa que se encontra neste cartório listagem de apoiamento de eleitores dessa Zona Eleitoral (SEI
nº 0012087-80.2018.8.17.8018) à criação do UP – Unidade Popular no município de Vitória de
Santo Antão/PE, podendo os dados constantes nas listas ou formulários ser impugnados pelos
interessados no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação conforme dispõe a Resolução TSE
23.465/2015.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, passou-se o presente EDITAL, na
forma da Lei, o qual será afixado no local de costume. DADO E PASSADO neste Cartório da 18ª
Zona Eleitoral de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, aos 13 dias do mês de abril do
ano de dois mil e dezoito (13/04/2018). Eu, Elke Dantas de Melo Carvalho, Chefe de Cartório da
18ª ZE , digitei o presente Edital que vai devidamente assinado por mim.

Elke Dantas de Melo Carvalho
Chefe do Cartório da 18ª ZE

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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36ª Zona Eleitoral
Outros

DECISÃO

Processo n.º 197-05.2016.6.17.0036
Protocolo n.º 147.571/2016
Impugnante: (SEGREDO DE JUSTIÇA)
Advogados:
CARLOS GILBERTO DIAS JÚNIOR

OAB/PE Nº 987-B

PAULO GABRIEL DOMINGUES REZENDE OAB/PE Nº 26.965
MARCUS VINÍCIUS ALENCAR SAMPAIO OAB/PE Nº 29.528
TOMÁS TAVARES DE ALENCAR

OAB/PE Nº 38.475

Réu: (SEGREDO DE JUSTIÇA)
Impugnado:
BRUNO DE FARIAS TEIXEIRA

OAB/PE Nº 23.258

Vistos,
Sobre as preliminares alegadas pelos impugnados às fls. 179/188, pronuncie-se o impugnante em 10
dias.
Após, de imediato, vista ao MPE.
Intimem-se.

Timbaúba, 13 de março de 2018.

André Rafael de Paula Batista Elihimas
Juiz Eleitoral

38ª Zona Eleitoral
Sentenças

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

PROCESSO N.º 20-69.2015.6.17.0038 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL), do município de Xexéu/PE
ADVOGADO: FÁBIO AUGUSTO DE CARVALHO PEIXOTO (OAB/AL 12.668)

Fica V. Sª INTIMADO da SENTENÇA proferida nos autos supra, cuja parte dispositiva segue abaixo,
podendo, querendo, apresentar recurso no PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS:
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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“(...) Colocado assim, renovando venia ao r. Órgão Ministerial Eleitoral, DECLARO NÃO
PRESTADAS as contas do diretório municipal/comissão provisória municipal da agremiação
destacada, do município de Xexéu, PE, Termo Judiciário desta jurisdição, referente ao exercício
financeiro de 2014.

De consequência, com suporte no art. 32, caput, e 37, da Lei Federal n.º 9.096/1995, e art. 48 e seus
parágrafos, da Resolução TSE 23.464/2015, ratifico a determinação judicial de suspensão
automática, com perda de novas cotas do Fundo Partidário, pelo tempo em que a agremiação deste
caso permanecer omissa, caracterizada a inadimplência a partir da data limite fixada pela lei para a
prestação de contas, bem como a suspensão do registro ou anotação do órgão de direção perante o
Tribunal Regional Eleitoral e a inadimplência do diretório municipal/comissão provisória municipal e
dos seus responsáveis.

Determino que a z. Chefia do Cartório Eleitoral tome imediatamente as providências cabíveis para o
integral cumprimento do disposto no art. 60, I, alíneas a e b, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Implementado o trânsito em julgado deste pronunciamento, cuide a z. Chefia do Cartório Eleitoral de
comunicar ao E. Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, para cumprimento do disposto no art.
48, §2º da Resolução TSE 23.464/2015, assim como aos Diretórios Estadual e Nacional do Partido,
com o consequente arquivamento deste caderno.

P.R.I.C., com ciência ao r. Órgão Ministerial Eleitoral.

Palmares, PE, 25 de julho de 2017

Evaní E. Barros
Juiz Eleitoral
Em substituição”

39ª Zona Eleitoral
Outros

Processo nº 78-92.2017.6.17.0039

Parte(s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PDT

MUNICÍPIO: BARRA DE GUABIRABA
PRESIDENTE: Eliane maria Nunes Benízio
TESOUREIRA: Elen Lorrany Nunes Benízio
Advogado(s): Leonardo Azevedo Saraiva, OAB/PE nº 24.034

De ordem do Exmo. Juiz desta 39ª Zona Eleitoral, Dr. Valdelício Francisco da Silva, em face dos
pareceres emitidos pela unidade
técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, que constataram irregularidades na prestação de contas, e
conforme os ditames do art. 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017, fica o partido político em epígrafe
e seus responsáveis, por meio de seu(s) advogado(s), INTIMADOS para, no prazo de 15 (quinze)
dias, oferecer defesa e requerer, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir,
especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo

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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Bonito, 13 de abril de 2018.

Monique Ingrid Barbosa do Nascimento Lopes
Chefe de cartório

60ª Zona Eleitoral

Outros

Intimação de Parecer - Eleições 2016

Ato Ordinatório

Processo nº 102-63.2017.6.17.0060
Protocolo SADP nº 25.338/2017
Classe: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2016
Interessado: Partido Social Liberal – PSL
Advogada: Anna Carolynna da Silva Almeida – OAB/PE n° 42.451
I – Considerando-se a elaboração de parecer técnico conclusivo abaixo, opinando pela
DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas, bem como o disposto no art. 64, §4, da Resolução TSE
n° 23.463/2015, intima-se, por intermédio do advogado em epígrafe, a prestadora de contas, para,
nos termos dos arts. 59, § 3º e 84, § 1º, da citada Resolução, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.
Buíque, 13 de abril de 2018

Tarciana Maria da Silva
Chefe de Cartório

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

1.PRELIMINARES

Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em
epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha, relativas às
eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, foram constatadas as falhas evidenciadas a seguir:
2.FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2.1.Peças integrantes:
Não foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas
eleitorais em sua modalidade simplificada (Res. TSE nº 23.463/2015, art. 59), eis que o autor deixou
de instruir os extratos bancários definitivos, nos termos do art. 48, II, a, da aludida norma de
regência.

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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3.DA ANÁLISE
3.1.FORMAL
Constata-se a apresentação intempestiva da prestação de contas, 02.04.18, contrariando o disposto
no art. 45º, da Resolução TSE 23.463/15;
No entanto, cabe registrar que a apresentação das contas em exame foi realizada antes do prazo
legal de 72 (setenta e duas) horas a contar da notificação, previsto no art. 45, §4, IV, da Resolução
de regência;
Verifica-se a não abertura de conta bancária, infringindo o art. 7, da Res. TSE n° 23.463/15;
Ausência de extrato bancário, compreendendo todo o período da campanha eleitoral, em
desobediência ao previsto no art. 48, II, a, da mencionada Resolução;
Observa-se ainda que o extrato de prestação de contas fora assinado apenas pelo presidente,
contrariando o art. 41º, §5º, III, parte final, e IV, da mesma Resolução.
3.1.1.QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes
partidários, divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral (art. 48, I, a, da Resolução TSE n.
23.463/2015):

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOME DO
PERÍODO
REPRESENTANTE
GESTÃO
Presidente MODÉZIO SOARES DE 16/09/2016 MACÊDO 30/10/2016
947.238.424-20

FUNÇÃO

SGIP
NOME DO
REPRESENTANTE
-

PERÍODO
GESTÃO
-

Quanto à crítica apontada acima, da análise das peças, bem como da consulta feita ao Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), constatou-se que não procede, pois o presidente respondia
pelo partido à época. Diante disso, não se vislumbra afronta ao disposto no art. 48, I, a, da Resolução
TSE n. 23.463/2015.
3.1.2.MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Em virtude da não abertura de conta bancária, o prestador deixou de juntar aos autos os extratos
bancários em sua forma definitiva, relativos ao período de campanha eleitoral. Tal omissão inviabiliza
o controle, a fiscalização e a análise da existência ou não de movimentação financeira.
Como meio de justificar a citada omissão, juntou aos autos declaração, na qual alega não ter aberto
conta em virtude da deflagração de uma greve bancária no município. Entretanto, segundo o art. 7.
§1, b, da Res. TSE n° 23.463/15, no caso de ausência de conta bancária específica para a
campanha, o prazo para abertura era até o dia 15 (quinze) de agosto do ano de 2016, logo antes do
início da citada greve, haja vista que esta ocorreu no período de 06.09.16 a 10.10.17.
Diante desse cenário, conforme entendimento consolidado pela Secretaria de Controle Interno do
Egrégio TRE-PE, órgão responsável por traçar diretrizes em matéria de análise de contas eleitorais
na circunscrição do Estado de Pernambuco, por tratar-se de documento obrigatório, normativamente
exigido, essencial ao regular exame contábil, a ausência de instrução dos extratos bancários em sua
forma física enseja a desaprovação das contas eleitorais
4.MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA
Por fim, considerando as impropriedades acima identificadas, sobretudo em face da ausência de
conta bancária e, por conseguinte, do extrato desta, sugere-se a DESAPROVAÇÃO das contas do
partido em tela, em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. CASO
DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. (…) 2. Embora a falta de extratos bancários constitua
falha de natureza grave, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os demais documentos
apresentados pelo candidato possibilitaram o processamento das contas, motivo pelo qual o caso é
de desaprovação.3. Agravo regimental desprovido. (RESPE – Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 168367 – MANAUS – AM. Acórdão de 01/07/2016. Relator(a) Min. Luciana
Christina Guimarães Lóssio. Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 153, Data
09/08/2016, Página 21-22).
5.VISTAS AO MPE
Em seguida, abre-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, segundo
dispõe o art. 59, § 4º da Resolução TSE nº 23.463/2015.
É o Parecer. À consideração superior.

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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Buíque, 13 de abril de 2018.

Tarciana Maria da Silva
Chefe de Cartório

Intimação de Parecer - Eleições 2016

Ato Ordinatório

Processo nº 114-77.2017.6.17.0060
Protocolo SADP nº 25.348/2017
Classe: Prestação de Contas de Campanha – Eleições 2016
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social – PROS
Advogado: Lucas Wesley Almeida Cavalcanti – OAB/PE n° 40.741
I – Considerando-se a elaboração de parecer técnico conclusivo abaixo, opinando pela
DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas, bem como o disposto no art. 64, §4, da Resolução TSE
n° 23.463/2015, intima-se, por intermédio do advogado em epígrafe, a prestadora de contas, para,
nos termos dos arts. 59, § 3º e 84, § 1º, da citada Resolução, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias.
Buíque, 13 de abril de 2018.

Tarciana Maria da Silva
Chefe de Cartório

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

1.PRELIMINARES
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em
epígrafe, abrangendo a arrecadação e aplicação de recursos utilizados na campanha, relativas às
eleições de 2016, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
pela Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à
obtenção de esclarecimentos e/ou ao saneamento de falhas, permaneceram as seguintes
inconsistências:
2.FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
2.1.Peças integrantes:
Não foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas
eleitorais, eis que o autor deixou de instruir os extratos bancários definitivos, nos termos do art. 48, II,
a, da aludida norma de regência.
3. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL
Intimado para juntar os extratos bancários definitivos, via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), o
prestador deixou transcorrer in albis o prazo legalmente fixado para manifestação.
4.DA ANÁLISE
4.1FORMAL
Constata-se a apresentação intempestiva da prestação de contas, 21.02.18, contrariando o disposto
no art. 45º, da Resolução TSE 23.463/15;
Observa-se que a apresentação das contas em exame ocorreu não só após o prazo legal de 72
(setenta e duas) horas, como também após a emissão do relatório da unidade técnica e da
manifestação do Ministério Público Eleitoral;
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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Verifica-se a ausência de extrato bancário, compreendendo todo o período da campanha eleitoral,
em desobediência ao previsto no art. 48, II, a, da mencionada Resolução;
4.1.1.QUALIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE CONTAS
As informações abaixo relacionadas constantes da prestação de contas, quanto aos dirigentes
partidários, divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral (art. 48, I, a, da Resolução TSE n.
23.463/2015):

FUNÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOME DO REPRESENTANTE

Tesoureiro MOIZES JOSE PEREIRA 706.352.344-91
Presidente KAYYK RAMMON ARAGÃO
OLIVEIRA - 070.799.594-97

SGIP
NOME DO PERÍODO
REPRESEN GESTÃO
TANTE
01/08/2016 - 03/11/2016
01/08/2016 - 31/10/2016
PERÍODO
GESTÃO

Quanto à crítica apontada acima, da análise das peças, bem como da consulta feita ao Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), constatou-se que não procede, pois tanto o presidente
quanto o tesoureiro respondiam pelo partido à época. Diante disso, não se vislumbra afronta ao
disposto no art. 48, I, a, da Resolução TSE n. 23.463/2015.
4.1.2.MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Em virtude da ausência dos extratos bancários em sua forma definitiva, relativos ao período de
campanha eleitoral, torna-se inviável o controle, a fiscalização e a análise da existência ou não de
movimentação financeira.
Diante desse cenário, segundo entendimento consolidado pela Secretaria de Controle Interno do
Egrégio TRE-PE, órgão responsável por traçar diretrizes em matéria de análise de contas eleitorais
na circunscrição do Estado de Pernambuco, por tratar-se de documento obrigatório, normativamente
exigido, essencial ao regular exame contábil, a falta de instrução dos extratos bancários em sua
forma física enseja a desaprovação das contas eleitorais.
5.MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA
Por fim, considerando as impropriedades acima identificadas, sobretudo em face da ausência de
conta bancária e, por conseguinte, do extrato desta, sugere-se a DESAPROVAÇÃO das contas do
partido em tela, em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. CASO
DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. (…) 2. Embora a falta de extratos bancários constitua
falha de natureza grave, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os demais documentos
apresentados pelo candidato possibilitaram o processamento das contas, motivo pelo qual o caso é
de desaprovação. 3. Agravo regimental desprovido. (RESPE – Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 168367 – MANAUS – AM. Acórdão de 01/07/2016. Relator(a) Min. Luciana
Christina Guimarães Lóssio. Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 153, Data
09/08/2016, Página 21-22).
6.VISTAS AO MPE
Em seguida, abre-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, segundo
dispõe o art. 59, § 4º da Resolução TSE nº 23.463/2015.
É o Parecer. À consideração superior.

Buíque, 13 de abril de 2018.

Tarciana Maria da Silva
Chefe de Cartório

63ª Zona Eleitoral
Editais

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

EDITAL 06-18- INTIMAÇÃO DE ADVOGADO 04-18 - ALEGAÇÕES FINAIS
Processo: 1-51.2016.6.17.0063 – AÇÃO PENAL
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Advogados:
PAULO FERNANDO DE SOUZA SIMÕES, OAB/PE: 23.337
LUIZ CAVALCANTI DE PETRIBÚ NETO, OAB/PE: 22.943
PAULO FERNANDO DE SOUZA SIMÕES JÚNIOR, OAB/PE: 30.471
TIAGO DE LIMA SIMÕES, OAB/PE: 33.868
JOAQUIM MURILO GONÇALVES DE CARVALHO, OAB/PE: 39.312
RÉUS:
FRANCISCO AGENOR DA SILVA JÚNIOR
JOSÉ MÁRCIO DA SILVA
JOSÉ HUMBERTO DE CARVALHO
PEDRO JOSÉ DE CRISTO
JOSÉ NILTON DA SILVA
Em cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo n°1-51.2016.6.17.0063 pelo Exma.
Sra. Juíza Eleitoral desta 063ª Zona Dr. Vivian Maia Canen, ficam as partes e os respectivos
advogados acima identificados INTIMADOS para apresentar alegações finais, conforme despacho
abaixo exarado:( vistas às partes pelo prazo de 5 dias sucessivos
com direito à retirada do Processo).

Inajá, 17 de abril de 2018

Yuri Raoni Spíndola Correia
Chefe do Cartório Eleitoral

75ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL Nº 16/2018

JANDERCLEISON PINHEIRO JUCÁ, Juiz Eleitoral desta 75ª Zona, Salgueiro, Estado de
Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos do artigo
45, I, da Resolução TSE 23.546/2017, cujas disposições processuais se aplicam aos processos de
prestação de contas ainda não julgados (art. 65, §1º, da mencionada Resolução), que os seguintes
órgãos partidários apresentaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS referente ao exercício financeiro 2016:
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 79-38.2018.6.17.0075

REQUERENTE(S): PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO (A): LAÍS MARIA LIMA DA SILVA (OAB/PE 35.367-D)

REQUERENTE(S): EDNÁZIO JOSÉ DA SILVA
ADVOGADO (A): LAÍS MARIA LIMA DA SILVA (OAB/PE 35.367-D)

REQUERENTE(S): JORGE LUIS BANDEIRA DA SILVA
ADVOGADO (A): LAÍS MARIA LIMA DA SILVA (OAB/PE 35.367-D)

FICA facultado a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada
das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no
período. E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandei expedir o presente
Edital, que deverá ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico – DJE do Tribunal Regional Eleitoral
de Pernambuco e afixado no átrio do Cartório Eleitoral.

DADO E PASSADO, aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito (13/04/2018). Eu,
_________, Lucas da Cunha Silva, Técnico Judiciário, que o fiz digitar, conferi e segue com
subscrição do juiz eleitoral.

JANDERCLEISON PINHEIRO JUCÁ
Juiz Eleitoral

82ª Zona Eleitoral

Sentenças

Processo nº 19-15.2016.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - SANTA CRUZ

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
de SANTA CRUZ, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no
exercício de 2015, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 05.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 07).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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contas, conforme manifestação de fl. 09.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 22-67.2016.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - SANTA CRUZ

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de SANTA CRUZ, pelo qual o requerente declara não ter havido
movimentação financeira no exercício de 2015, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 06.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inc. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 08).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 10.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral 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
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Processo nº 28-74.2016.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB - SANTA CRUZ
Advogados: Sóstenes de Sousa Serafim, OAB/CE nº 23.303
Jader Rodrigo Gonçalves Paiva, OAB/CE nº 29.643

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB de SANTA CRUZ, pelo qual o requerente declara não ter
havido movimentação financeira no exercício de 2015, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 10.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 12).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 14.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 66-86.2016.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO VERDE - PV - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO VERDE - PV de SANTA
FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no exercício de
2015, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 06.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 08).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 10.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br

Ano

2018

, Número

072

Recife-PE,

terça-feira, 17 de abril de 2018

Página

52

comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 68-56.2016.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PdoB - SANTA FILOMENA
Advogado: Antônio de Souza Santos, OAB/PE nº 31.320

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PdoB de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira
no exercício de 2015, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 08V.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 09).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 12.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 85-92.2016.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - OURICURI

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT de OURICURI, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação
financeira no exercício de 2015, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 07.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 09).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 11.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 86-77.2016.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - OURICURI

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR de
OURICURI, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no exercício de
2015, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 05.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 07).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 09.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.

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

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
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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Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 176-51.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Requerente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC - SANTA FILOMENA
Advogado: José Eduardo de Melo Souza, OAB-PE 35.552

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO, de Santa Filomena-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 14).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 15.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Prestação de contas nº 203-34.2017.6.17.0082

Candidato: GENIVALDO DE ALENCAR TORRES - Eleições 2016

SENTENÇA

Trata-se de processo de prestação de contas instaurado na forma do art. 45, § 4º, I, b, da Resolução
do TSE nº 23.463/2015, visando apurar omissão de prestação de contas de campanha de
GENIVALDO DE ALENCAR TORRES, candidato ao cargo de vereador pelo Município de Ouricuri,
nas eleições de 2016.
O candidato foi intimado pessoalmente para apresentar suas contas no prazo de 72 horas, tendo
deixado transcorrer in albis o prazo legal (certidão de fl. 10).

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Em seguida, os autos foram remetidos em vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou
pela não prestação contas do candidato em epígrafe (fl. 11).
É o que importa relatar. Passo a fundamentar e a decidir.
A Resolução do TSE nº 23.463/2015, em seu art. 45, caput, estabelece que as prestações de contas
finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos, em todas as
esferas, devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
O candidato foi devidamente notificado para apresentar suas contas no prazo legal e, mesmo assim,
permaneceu omisso. Com efeito, nos termos do art. 45, § 4º, IV, da Resolução do TSE 23.463/2015,
permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas como não prestadas.
Ante o exposto, com base no art. 68, IV, "a" , da Resolução do TSE nº 23.463/2015, DECIDO PELA
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS do candidato GENIVALDO DE ALENCAR TORRES, ficando o
mesmo impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, e, persistindo a
omissão, após esse período, enquanto não houver a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da
Resolução do TSE nº 23.463/2015).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 206-86.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: ARACY BEZERRA DOS SANTOS
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por ARACY BEZERRA DOS SANTOS, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município
de Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 13).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 14.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.

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

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

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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Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 207-71.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: ERONILDO DELMONDES DE LIMA
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por ERONILDO DELMONDES DE LIMA, candidato ao cargo de Vereador, pelo
Município de Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 12).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 13.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 208-56.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: JOSIMAR FERREIRA
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por JOSIMAR FERREIRA, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de OuricuriDiário 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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PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 12).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 13.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 209-41.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: VALDEMIRO LEITE PEREIRA
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por VALDEMIRO LEITE PEREIRA, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de
Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 12).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 13.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Processo nº 210-26.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: CÍCERO DA CRUZ
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por CÍCERO DA CRUZ, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 14).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 15.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 211-11.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: JOSEILSON DE SANTANA SOUZA
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por JOSEILSON DE SANTANA SOUZA, candidato ao cargo de Vereador, pelo
Município de Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 12).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 13.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
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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impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 213-78.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: SUZANA DE MATOS COSTA
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por SUZANA DE MATOS COSTA, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de
Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 13).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 14.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 214-63.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: MARIA APARECIDA DA SILVA ALENCAR
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por MARIA APARECIDA DA SILVA ALENCAR, candidato ao cargo de Vereador, pelo
Município de Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 13).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 14.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 215-48.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: LUIZ FRANCISCO DE MORAIS
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por LUIZ FRANCISCO DE MORAIS, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de
Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 13).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 14.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

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

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 216-33.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: ERNANDES ALVES PEREIRA
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por ERNANDES ALVES PEREIRA, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de
Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 12).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 13.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 217-18.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: JAI SILVA DA COSTA
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por JAI SILVA DA COSTA, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de OuricuriPE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
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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conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 14).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 15.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 218-03.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: FABIANO FERREIRA DA SILVA
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por FABIANO FERREIRA DA SILVA, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município
de Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 21).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 22.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Processo nº 219-85.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: ANTÔNIO ALVES LOPES
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por ANTÔNIO ALVES LOPES, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de
Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 20).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 21.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 220-70.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: CLEANE PEREIRA COSTA
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por CLEANE PEREIRA COSTA, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de
Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 14).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 15.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que

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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impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 221-55.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: REDE SUSTENTABILIDADE - OURICURI
Advogado: Agripino Soares Vieira Júnior, OAB/PE nº30.817

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do REDE SUSTENTABILIDADE de
OURICURI, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no exercício de
2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 06.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 08).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 10.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 223-25.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - OURICURI

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

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD de OURICURI, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no
exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 08.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 10).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 12.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 224-10.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - OURICURI
Advogado: Agripino Soares Vieira Júnior, OAB/PE nº 30.817

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES PT de OURICURI, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no
exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 06.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 08).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 10.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

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

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

Ano

2018

, Número

072

Recife-PE,

terça-feira, 17 de abril de 2018

Página

66

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 226-77.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido
movimentação financeira no exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 03.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 05).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 07.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 227-62.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO VERDE - PV - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO VERDE - PV de SANTA
FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no exercício de
2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 05.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 07).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das

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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contas, conforme manifestação de fl. 09.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 228-47.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES PT de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no
exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 03.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 05).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 07.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 229-32.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: DEMOCRATAS - DEM - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do DEMOCRATAS - DEM de SANTA
FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no exercício de
2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 03.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 05).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 07.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 230-17.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: SOLIDARIEDADE - SD - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do SOLIDARIEDADE - SD de SANTA
FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no exercício de
2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 03.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 05).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 07.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Processo nº 231-02.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO PTC de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira
no exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 08.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 10).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 12.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 232-84.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira
no exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 08.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 10).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 12.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 233-69.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido
movimentação financeira no exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 09.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 11).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 13.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 234-54.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO PROGRESSISTA - PP - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP de
SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no
exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.

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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Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 03.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 05).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 07.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 235-39.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA - PDT de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido
movimentação financeira no exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 07.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 09).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 11.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

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

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Processo nº 236-24.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB - SANTA
FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não
ter havido movimentação financeira no exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 03.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 05).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 07.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 237-09.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL - PMN de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido
movimentação financeira no exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 03.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 05).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 07.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 238-91.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL - PTN de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido
movimentação financeira no exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 03.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 05).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 07.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 239-76.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - SANTA FILOMENA

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
de SANTA FILOMENA, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 05.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 07).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 09.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 240-61.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: DEMOCRATAS - DEM - SANTA CRUZ

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do DEMOCRATAS - DEM de SANTA
CRUZ, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no exercício de 2016,
nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 04.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 06).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 08.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Processo nº 241-46.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB - SANTA CRUZ

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB de SANTA CRUZ, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no
exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 04.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 06).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 08.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 242-31.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - SANTA CRUZ

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD de SANTA CRUZ, pelo qual o requerente declara não ter havido movimentação financeira no
exercício de 2016, nos termos do art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/1995.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação à declaração, conforme certidão de fl. 03.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou favorável ao arquivamento da
declaração apresentada, para os fins de ser consideradas como prestadas e aprovadas as contas do
declarante, por força do art. 45, inv. VIII, "a" da Resolução do TSE nº 23.546/2017 (fl. 05).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 07.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 45, VIII, 'a' da Resolução do TSE nº 23.564/2017, determino o
arquivamento da declaração apresentada pelo declarante, considerando as contas do exercício
financeiro em referência como prestadas e aprovadas.
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 243-16.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - SANTA CRUZ

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB - SANTA CRUZ, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação às contas do requerente, conforme certidão de fl.
47.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas,
haja vista não ter sido encontradas irregularidades nas contas apresentadas (fl. 48).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 50.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, APROVO as
contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 244-98.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SANTA CRUZ
Advogado: Francisco Aracildo Alves Feitoza, OAB/PE nº 14.095

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SANTA CRUZ, referente ao exercício financeiro de 2016.
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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As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas,
haja vista não ter sido encontradas irregularidades nas contas apresentadas (fl. 48).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 50.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, APROVO as
contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 245-83.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC - SANTA CRUZ

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO PTC - SANTA CRUZ, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação às contas do requerente, conforme certidão de fl.
45.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas,
haja vista não ter sido encontradas irregularidades nas contas apresentadas (fl. 46).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 48.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, APROVO as
contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Processo nº 246-68.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO VERDE - PV - SANTA CRUZ

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO VERDE - PV - SANTA
CRUZ, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação às contas do requerente, conforme certidão de fl.
47.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas,
haja vista não ter sido encontradas irregularidades nas contas apresentadas (fl. 48).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 50.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, APROVO as
contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 247-53.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - SANTA CRUZ

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL SANTA CRUZ, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação às contas do requerente, conforme certidão de fl.
47.

Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas,
haja vista não ter sido encontradas irregularidades nas contas apresentadas (fl. 48).

O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 50.

Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.

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

Ano

2018

, Número

072

Recife-PE,

terça-feira, 17 de abril de 2018

Página

79

Ante o exposto, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, APROVO as
contas do requerente.

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

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 248-38.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE - SANTA CRUZ

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE - SANTA CRUZ, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação às contas do requerente, conforme certidão de fl.
47.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas,
haja vista não ter sido encontradas irregularidades nas contas apresentadas (fl. 48).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 50.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, APROVO as
contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 249-23.2017.6.17.0082 - Classe 25

Requerente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - SANTA CRUZ

SENTENÇA
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS - SANTA CRUZ, referente ao exercício financeiro de 2016.
Publicado edital, não foi apresentada impugnação às contas do requerente, conforme certidão de fl.
46.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este se manifestou pela aprovação das contas,
haja vista não ter sido encontradas irregularidades nas contas apresentadas (fl. 47).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 49.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade.
Ante o exposto, nos termos do art. 46, inc. I, da Resolução do TSE nº 23.546/2017, APROVO as
contas do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Prestação de contas nº 253-60.2017.6.17.0082

Candidato: ANTÔNIO ZACARIAS DE BARROS - Eleições 2016

SENTENÇA

Trata-se de processo de prestação de contas instaurado na forma do art. 45, § 4º, I, b, da Resolução
do TSE nº 23.463/2015, visando apurar omissão de prestação de contas de campanha de ANTÔNIO
ZACARIAS DE BARROS, candidato ao cargo de vereador pelo Município de Ouricuri, nas eleições de
2016.
O candidato foi intimado por edital, com prazo de 20 dias, para apresentar suas contas no prazo de
72 horas, tendo deixado transcorrer in albis o prazo legal (certidão de fl. 11).
Em seguida, os autos foram remetidos em vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou
pela não prestação das contas do candidato em epígrafe (fl. 12).
É o que importa relatar. Passo a fundamentar e a decidir.
A Resolução do TSE nº 23.463/2015, em seu art. 45, caput, estabelece que as prestações de contas
finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos, em todas as
esferas, devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
O candidato foi devidamente notificado para apresentar suas contas no prazo legal e, mesmo assim,
permaneceu omisso. Com efeito, nos termos do art. 45, § 4º, IV, da Resolução do TSE 23.463/2015,
permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas como não prestadas.
Ante o exposto, com base no art. 68, IV, "a" , da Resolução do TSE nº 23.463/2015, DECIDO PELA
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS do candidato ANTÔNIO ZACARIAS DE BARROS, ficando o
mesmo impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, e, persistindo a
omissão, após esse período, enquanto não houver a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da
Resolução do TSE nº 23.463/2015).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

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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Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Prestação de contas nº 254-45.2017.6.17.0082

Candidato: EDINAURA DA SILVA SANTOS - Eleições 2016

SENTENÇA

Trata-se de processo de prestação de contas instaurado na forma do art. 45, § 4º, I, b, da Resolução
do TSE nº 23.463/2015, visando apurar omissão de prestação de contas de campanha de
EDINAURA DA SILVA SANTOS, candidata ao cargo de vereador pelo Município de Ouricuri, nas
eleições de 2016.
A candidata foi intimada pessoalmente para apresentar suas contas no prazo de 72 horas, tendo
deixado transcorrer in albis o prazo legal (certidão de fl. 07).
Em seguida, os autos foram remetidos em vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou
pela não prestação contas da candidata em epígrafe (fl. 08).
É o que importa relatar. Passo a fundamentar e a decidir.
A Resolução do TSE nº 23.463/2015, em seu art. 45, caput, estabelece que as prestações de contas
finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos, em todas as
esferas, devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
A candidata foi devidamente notificada para apresentar suas contas no prazo legal e, mesmo assim,
permaneceu omissa. Com efeito, nos termos do art. 45, § 4º, IV, da Resolução do TSE 23.463/2015,
permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas como não prestadas.
Ante o exposto, com base no art. 68, IV, "a" , da Resolução do TSE nº 23.463/2015, DECIDO PELA
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS da candidata EDINAURA DA SILVA SANTOS, ficando a mesma
impedida de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, e, persistindo a omissão,
após esse período, enquanto não houver a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da Resolução
do TSE nº 23.463/2015).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Prestação de contas nº 255-30.2017.6.17.0082

Candidato: EDMUNDO CAVALCANTE SIQUEIRA - Eleições 2016

SENTENÇA

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Trata-se de processo de prestação de contas instaurado na forma do art. 45, § 4º, I, b, da Resolução
do TSE nº 23.463/2015, visando apurar omissão de prestação de contas de campanha de
EDMUNDO CAVALCANTE SIQUEIRA, candidato ao cargo de vereador pelo Município de Ouricuri,
nas eleições de 2016.
O candidato foi intimado por edital, com prazo de 20 dias, para apresentar suas contas no prazo de
72 horas, tendo deixado transcorrer in albis o prazo legal (certidão de fl. 09).
Em seguida, os autos foram remetidos em vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou
pela não prestação das contas do candidato em epígrafe (fl. 10).
É o que importa relatar. Passo a fundamentar e a decidir.
A Resolução do TSE nº 23.463/2015, em seu art. 45, caput, estabelece que as prestações de contas
finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos, em todas as
esferas, devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
O candidato foi devidamente notificado para apresentar suas contas no prazo legal e, mesmo assim,
permaneceu omisso. Com efeito, nos termos do art. 45, § 4º, IV, da Resolução do TSE 23.463/2015,
permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas como não prestadas.
Ante o exposto, com base no art. 68, IV, "a" , da Resolução do TSE nº 23.463/2015, DECIDO PELA
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS do candidato EDMUNDO CAVALCANTE SIQUEIRA, ficando o
mesmo impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, e, persistindo a
omissão, após esse período, enquanto não houver a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da
Resolução do TSE nº 23.463/2015).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Prestação de contas nº 257-97.2017.6.17.0082

Candidato: FRANCINALDO DE OLIVEIRA MATOS - Eleições 2016

SENTENÇA

Trata-se de processo de prestação de contas instaurado na forma do art. 45, § 4º, I, b, da Resolução
do TSE nº 23.463/2015, visando apurar omissão de prestação de contas de campanha de
FRANCINALDO DE OLIVEIRA MATOS, candidato ao cargo de vereador pelo Município de Ouricuri,
nas eleições de 2016.
O candidato foi intimado por edital, com prazo de 20 dias, para apresentar suas contas no prazo de
72 horas, tendo deixado transcorrer in albis o prazo legal (certidão de fl. 11).
Em seguida, os autos foram remetidos em vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou
pela não prestação das contas do candidato em epígrafe (fl. 12).
É o que importa relatar. Passo a fundamentar e a decidir.
A Resolução do TSE nº 23.463/2015, em seu art. 45, caput, estabelece que as prestações de contas
finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos, em todas as
esferas, devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
O candidato foi devidamente notificado para apresentar suas contas no prazo legal e, mesmo assim,
permaneceu omisso. Com efeito, nos termos do art. 45, § 4º, IV, da Resolução do TSE 23.463/2015,
permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas como não prestadas.
Ante o exposto, com base no art. 68, IV, "a" , da Resolução do TSE nº 23.463/2015, DECIDO PELA
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS do candidato FRANCINALDO DE OLIVEIRA MATOS, ficando o
mesmo impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, e, persistindo a
omissão, após esse período, enquanto não houver a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da
Resolução do TSE nº 23.463/2015).
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 258-82.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Wilker Ferreira dos Santos, OAB-PE 33.566

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de
Ouricuri-PE.
O requerente deixou de apresentar as contas no prazo legal e, uma vez intimado, apresentou-as
tempestivamente. Não foi apresentada impugnação às mesmas, conforme certidão do cartório
constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 15).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 16.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 259-67.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: FRANCISCO DIAS COELHO
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Agripino Soares Vieira Júnior, OAB-PE 30.817

SENTENÇA
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por FRANCISCO DIAS COELHO, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de
Ouricuri-PE.
O requerente deixou de apresentar as contas no prazo legal e, uma vez intimado, apresentou-as
tempestivamente. Não foi apresentada impugnação às mesmas, conforme certidão do cartório
constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 16).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 17.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Prestação de contas nº 261-37.2017.6.17.0082

Candidato: FRANCISCO NIELSON CARVALHO SILVA - Eleições 2016

SENTENÇA

Trata-se de processo de prestação de contas instaurado na forma do art. 45, § 4º, I, b, da Resolução
do TSE nº 23.463/2015, visando apurar omissão de prestação de contas de campanha de
FRANCISCO NIELSON CARVALHO SILVA, candidato ao cargo de vereador pelo Município de
Ouricuri, nas eleições de 2016.
O candidato foi intimada por edital, com prazo de 20 dias, para apresentar suas contas no prazo de
72 horas, tendo deixado transcorrer in albis o prazo legal (certidão de fl. 09).
Em seguida, os autos foram remetidos em vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou
pela não prestação das contas do candidato em epígrafe (fl. 10).
É o que importa relatar. Passo a fundamentar e a decidir.
A Resolução do TSE nº 23.463/2015, em seu art. 45, caput, estabelece que as prestações de contas
finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos, em todas as
esferas, devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
O candidato foi devidamente notificado para apresentar suas contas no prazo legal e, mesmo assim,
permaneceu omisso. Com efeito, nos termos do art. 45, § 4º, IV, da Resolução do TSE 23.463/2015,
permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas como não prestadas.
Ante o exposto, com base no art. 68, IV, "a" , da Resolução do TSE nº 23.463/2015, DECIDO PELA
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS do candidato FRANCISCO NIELSON CARVALHO SILVA, ficando
o mesmo impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, e, persistindo a
omissão, após esse período, enquanto não houver a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da
Resolução do TSE nº 23.463/2015).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
endereço eletrônico http://www.tre-pe.jus.br
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 265-74.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: JOSÉ MONTEIRO NETO
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Wilker Ferreira dos Santos, OAB-PE 33.566

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por JOSÉ MONTEIRO NETO, candidato ao cargo de Vereador, pelo Município de
Ouricuri-PE.
O requerente deixou de apresentar as contas no prazo legal e, uma vez intimado, apresentou-as
tempestivamente. Não foi apresentada impugnação às mesmas, conforme certidão do cartório
constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 18).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 19.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Prestação de contas nº 266-59.2017.6.17.0082

Candidato: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - Eleições 2016

SENTENÇA

Trata-se de processo de prestação de contas instaurado na forma do art. 45, § 4º, I, b, da Resolução
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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do TSE nº 23.463/2015, visando apurar omissão de prestação de contas de campanha de JOSÉ
FRANCISCO DA SILVA, candidato ao cargo de vereador pelo Município de Ouricuri, nas eleições de
2016.
O candidato foi intimado pessoalmente para apresentar suas contas no prazo de 72 horas, tendo
deixado transcorrer in albis o prazo legal (certidão de fl. 07).
Em seguida, os autos foram remetidos em vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou
pela não prestação contas do candidato em epígrafe (fl. 08).
É o que importa relatar. Passo a fundamentar e a decidir.
A Resolução do TSE nº 23.463/2015, em seu art. 45, caput, estabelece que as prestações de contas
finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos, em todas as
esferas, devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de 2016.
O candidato foi devidamente notificado para apresentar suas contas no prazo legal e, mesmo assim,
permaneceu omisso. Com efeito, nos termos do art. 45, § 4º, IV, da Resolução do TSE 23.463/2015,
permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas como não prestadas.
Ante o exposto, com base no art. 68, IV, "a" , da Resolução do TSE nº 23.463/2015, DECIDO PELA
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS do candidato JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, ficando o mesmo
impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, e, persistindo a omissão,
após esse período, enquanto não houver a efetiva apresentação das contas (art. 73, I, da Resolução
do TSE nº 23.463/2015).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 269-14.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: MARIA DO SOCORRO MATOS SOARES LINS
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Wilker Ferreira dos Santos, OAB-PE 33.566

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por MARIA DO SOCORRO MATOS SOARES LINS, candidata ao cargo de Vereador,
pelo Município de Ouricuri-PE.
A requerente deixou de apresentar as contas no prazo legal e, uma vez intimada, apresentou-as
tempestivamente. Não foi apresentada impugnação às mesmas, conforme certidão do cartório
constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 13).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 14.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Prestação de contas nº 271-81.2017.6.17.0082

Interessado: REGINALDO ALVES DE SOUZA
Advogado: João Paulo Gomes Pedrosa Bezerra, OAB-PE nº PE001171

SENTENÇA

Trata-se de processo de prestação de contas de REGINALDO ALVES DE SOUZA, candidato ao
cargo de vereador pelo Município de Ouricuri.
O requerente foi intimado a apresentar suas contas, cumprindo a determinação no prazo legal.
Submetidos os autos à análise técnica, o cartório eleitoral emitiu parecer pela desaprovação das
contas em razão de ter o requerente omitido gasto eleitoral no valor de R$ 222,22, conforme nota
fiscal nº 5572, encaminhada eletronicamente à Justiça Eleitoral.
O candidato foi intimado por publicação oficial para se manifestar sobre o parecer técnico, tendo
deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidões de fl. 35.
Em seguida, os autos foram remetidos em vista ao Ministério Público Eleitoral, que se manifestou
pela desaprovação das contas do candidato (fl. 37).
É o que importa relatar. Passo a fundamentar e a decidir.
A omissão de gastos eleitorais compromete a confiabilidade da prestação de contas, especialmente
porque inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral quanto a sua legalidade e veracidade, sendo
imperiosa a desaprovação das contas do candidato ante a omissão verificada.
Nesse sentido, o art. 13 da Resolução do TSE nº 23.463/2015 dispõe que o uso de recursos
financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou do candidato.
Ante o exposto, com fulcro no art. 68, III, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, DESAPROVO AS
CONTAS do candidato REGINALDO ALVES DE SOUZA.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se, uma vez transitada em julgado.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

Bruno Querino Olímpio
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 274-36.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Requerente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - OURICURI
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada pelo PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE, de Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 10).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 11.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 275-21.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Requerente: DEMOCRATAS - DEM - OURICURI
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada pelo PARTIDO DEMOCRATAS, de Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 11).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 12.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.

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

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

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 278-73.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Requerente: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL - PEN - OURICURI
Advogado: João Paulo Gomes Pedrosa Bezerra, OAB-PE 1171-B

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada pelo PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL, de Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 25).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 26.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 282-13.2017.6.17.0082

Requerente: GEOVANDRO DE VASCONCELOS SILVA
ADVOGADO: Wilker Ferreira dos Santos - OAB: 33566/PE

SENTENÇA

Trata-se o pedido de regularização das contas do candidato GEOVANDRO DE VASCONCELOS
SILVA, referente às eleições municipais de 2016.
O requerente teve suas contas julgadas como não prestadas em 13 de dezembro de 2017, nos autos
do processo de prestação de contas nº 263-07.2017.6.17.0082, cuja decisão transitou em julgado em
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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25/01/2018 e teve o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, com base no art. 68, IV, "a" , da Resolução do TSE nº 23.463/2015, DECIDO PELA
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS do candidato GEOVANDRO DE VASCONCELOS SILVA, ficando o
mesmo impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura (art. 73, I, da
Resolução do TSE nº 23.463/2015).
Considerando a apresentação intempestiva das contas, conforme o Protocolo nº 27.399/2017, autuese o referido expediente na classe Petição, procedendo-se na forma do art. 73, §§ 2º a 5º, da
Resolução do TSE n. 23.463/2015.
O requerente solicitou sua prestação de contas intempestivamente e este juízo recebeu o pedido
como pedido de regularização de suas contas, nos termos do art. 73 da Resolução do TSE nº
23.463/2015.
A unidade técnica procedeu à análise dos documentos apresentados e não verificou irregularidades
comprometedoras das contas do requerente. Em vista ao Ministério Público Eleitoral, este manifestouse favoravelmente ao pedido do requerente (fl. 26).
Portanto, não havendo irregularidades capazes de comprometer a confiabilidade das contas
apresentadas, é de se deferir o pedido de regularização, mantendo-se a restrição à quitação eleitoral
apenas até o final da legislatura em curso.
Ante o exposto, nos termos do art. 73, § 1º, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, defiro o pedido de
regularização das contas apresentadas por GEOVANDRO DE VASCONCELOS SILVA.
Anote-se o ASE necessário no cadastro do eleitor, a fim de ser mantida a restrição à quitação
eleitoral até o final da legislatura em curso.

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

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

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral

Processo nº 283-95.2017.6.17.0082

Requerente: ELTON JONH MEDEIROS DE SOUZA
ADVOGADO: Wilker Ferreira dos Santos - OAB: 33566/PE

SENTENÇA

Trata-se o pedido de regularização das contas do candidato ELTON JONH MEDEIROS DE SOUZA,
referente às eleições municipais de 2016.
O requerente teve suas contas julgadas como não prestadas em 13 de dezembro de 2017, nos autos
do processo de prestação de contas nº 256-15.2017.6.17.0082, cuja decisão transitou em julgado em
25/01/2018 e teve o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, com base no art. 68, IV, "a" , da Resolução do TSE nº 23.463/2015, DECIDO PELA
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS do candidato ELTON JONH MEDEIROS DE SOUZA, ficando o
mesmo impedido de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura (art. 73, I, da
Resolução do TSE nº 23.463/2015).
Considerando a apresentação intempestiva das contas, conforme o Protocolo nº 26.423/2017, autuese o referido expediente na classe Petição, procedendo-se na forma do art. 73, §§ 2º a 5º, da
Resolução do TSE n. 23.463/2015.
O requerente solicitou sua prestação de contas intempestivamente e este juízo recebeu o pedido
Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Documento assinado digitalmente conforme MP n.
2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no
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como pedido de regularização de suas contas, nos termos do art. 73 da Resolução do TSE nº
23.463/2015.
A unidade técnica procedeu à análise dos documentos apresentados e não verificou irregularidades
comprometedoras das contas do requerente. Em vista ao Ministério Público Eleitoral, este manifestouse favoravelmente ao pedido do requerente (fl. 10).
Portanto, não havendo irregularidades capazes de comprometer a confiabilidade das contas
apresentadas, é de se deferir o pedido de regularização, mantendo-se a restrição à quitação eleitoral
apenas até o final da legislatura em curso.
Ante o exposto, nos termos do art. 73, § 1º, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, defiro o pedido de
regularização das contas apresentadas por ELTON JONH MEDEIROS DE SOUZA.
Anote-se o ASE necessário no cadastro do eleitor, a fim de ser mantida a restrição à quitação
eleitoral até o final da legislatura em curso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Processo nº 284-80.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Requerente: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - SANTA FILOMENA
Advogado: Antônio de Souza Santos, OAB-PE 31.320

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, de Santa Filomena-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 08).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 09.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Ouricuri-PE, 09 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral 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

Ano

2018

, Número

072

Recife-PE,

terça-feira, 17 de abril de 2018

Página

92

Processo nº 289-05.2017.6.17.0082 - Prestação de Contas

Candidato: TEREZINHA CASTRO DE ARAÚJO
Cargo: Vereador - Município: Ouricuri-PE
Advogado: Yuri Marceliano Pereira Torres Coriolano, OAB-PE 38.633

SENTENÇA

Trata-se o presente feito de processo de prestação de contas referente às eleições de 2016
apresentada por TEREZINHA CASTRO DE ARAÚJO, candidato ao cargo de Vereador, pelo
Município de Ouricuri-PE.
As contas foram apresentadas tempestivamente e não foi apresentada impugnação às mesmas,
conforme certidão do cartório constante nos autos.
Submetidas à análise técnica do cartório eleitoral, este opinou pela aprovação das contas do
requerente (fl. 12).
O processo foi remetido em vista ao Ministério Público Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas, conforme manifestação de fl. 13.
Do exame técnico realizado sobre as contas, não foram constatadas irregularidades capazes de
comprometer sua confiabilidade e regularidade (art. 60 da Resolução do TSE nº 23.463/2015), o que
impõe sua aprovação.
Ante o exposto, nos termos do art. 68, I, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, APROVO AS
CONTAS do requerente.

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

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

Ouricuri-PE, 06 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

Outros

Prestação de contas nº 225-92.2017.6.17.0000

REQUERENTE(S): Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Comissão provisória de
Ouricuri-PE

DESPACHO

Intime-se o partido requerente, por seu advogado, no Diário de Justiça Eletrônico, para apresentar a
documentação faltante no prazo legal.

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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Ouricuri-PE, 10 de abril de 2018.

BRUNO QUERINO OLÍMPIO
Juiz Eleitoral em exercício

88ª Zona Eleitoral
Sentenças

Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 195-73.2016.6.17.0088 (Protocolo nº 75.491/2016)

AUTOR/INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO PRA JOÃO ALFREDO CONTINUAR CRESCENDO
ADVOGADO(A): JAIRO FERREIRA CAVALCANTI (OAB/PE 11.316)
ADVOGADO(A): PEDRO SOARES DA SILVA NETO (OAB/PE 39.427)
RÉU/INVESTIGADO: JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO(A): JARBAS DE ANDRADE BORGES FILHO (OAB/PE 35.619)
RÉU/INVESTIGADO: JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO(A): JARBAS DE ANDRADE BORGES FILHO (OAB/PE 35.619)

SENTENÇA

Vistos etc.

A COLIGAÇÃO “PRA JOÃO ALFREDO CONTINUAR CRESCENDO”, através de seu representante,
propôs AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL em face dos então candidatos JOSÉ
ANTONIO MARTINS DA SILVA e JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS FILHO, os quais concorreram no
pleito de 2016 aos cargos de Prefeito e Vice, todos devidamente qualificados nos autos, sob o
argumento de abuso de poder econômico por parte dos investigados.

Aduz a parte autora que os investigados realizaram vários eventos no Município de João Alfredo na
qualidade de pré-candidatos, pois de forma ilegal e irregular promoveram reuniões eleitoreiras
denominadas de “agenda 40 João Alfredo”, e nessas reuniões em forma de bingos em vias públicas
de várias comunidades na zona rural deste Município, vinham distribuindo prêmios e brindes, de
forma gratuita, e nesses eventos faziam menção a sua pretensa candidatura, sendo certo que esses
eventos não eram em ambiente fechado, só para ficar nos dois recentes eventos por eles realizados
citamos o do Sítio Lagoa Funda no dia 03/07/2016 e Brejinhos no dia 02/07/2016” (fl. 03).

Alega, ainda, que os investigados se utilizaram desse meio de reunião, sob disfarce de realização de
bingos, para entregar e distribuir vários brindes aos presentes; o que era feito inclusive pelos próprios
promovidos, e constitui crime eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), além de se constituir em
propaganda eleitoral extemporânea, fato este que foi objeto de uma Representação Eleitoral que foi
tombada sob o nº 62-31.2016.8.17.0088, sendo ao final julgada procedente, condenando o
representado José Martins da Silva ao pagamento de uma multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra, também, que restou caracterizada a captação ilícita de sufrágio.

Juntou documentos às fls. 13/37.
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Citados, os investigados apresentaram peça adversativa às fls. 45/54, arguindo, preliminarmente, da
ilegitimidade passiva da Coligação União para o bem de João Alfredo. No mérito, que não há
qualquer pedido de voto, não ficando caracterizada captação ilícita de sufrágio, muito menos abuso
de poder econômico. Por fim, requereu a condenação por litigância de má-fé.

A parte ré juntou documentos (fls. 55/59).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 111/118).

Alegações finais (fls. 120/123 e 151/159).

Em seu Parecer Eleitoral, o Promotor de Justiça opinou pela procedência do pedido exordial e
condenação dos investigados (fls. 162/165).

ASSIM RELATADO. DECIDO.

Julgado somente agora por conta da própria demanda eleitoral, entre outros serviços atinentes à
eleição, a enormidade de representações eleitorais dessa última eleição relativamente a João Alfredo
e Salgadinho; além do exercício cumulativo durante todo ano de 2017 em Bom Jardim e Orobó; bem
como, a coordenadoria da audiência de custódia Polo Limoeiro/PE.

Ademais, acredito que pelas mesmas razões o feito ficou com vistas ao Ministério Público Eleitoral de
06/04/2017 até 09/03/2018.

Quanto à preliminar de ilegitimidade ad causam passiva da Coligação União para o bem de João
Alfredo, eis que não merece prosperar, uma vez que a ação foi proposta apenas em face dos
investigados JOSÉ ANTONIO MARTINS DA SILVA e JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS FILHO.
Preliminar, pois, que desprezo.

Quanto ao mérito:

Cogita-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta com o escopo de apurar a prática de
abuso de poder econômico com a finalidade de captação ilícita de votos que estaria sendo praticado
pelos investigados.

Pois bem. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, é uma das medidas judiciais prevista na
legislação eleitoral, mais especificamente no art. 22 e seus incisos, da Lei das Inelegibilidades, que
busca investigar – daí a nomenclatura – a ocorrência de abuso do poder econômico e político, abuso,
desvio ou uso indevido dos meios e veículos de comunicação social, durante o período eleitoral,
como também é o meio processual utilizado para a apreciação dos casos de captação ilícita de
sufrágio, prevista no art. 41-A, da Lei nº 9.504/1997.

Para STOCO e STOCO, a finalidade da AIJE é proteger a normalidade e legitimidade das eleições da
influência de qualquer forma de abuso de poder econômico ou político (2006, p. 166).

A AIJE veio no bojo de uma legislação criada no intuído de equilibrar as eleições realizadas no nosso
país, tentando evitar a participação de indivíduos que gozem, direta ou indiretamente, de algum tipo
de vantagem em relação aos demais concorrentes da corrida eleitoral, ou que não disponham das
condições necessárias a permanecerem aptos para aquela disputa, ou ainda, para condenar aqueles
que se beneficiaram ou beneficiaram a outrem eleitoralmente através de atos que configurem
abusos.

Compreende-se como período eleitoral a época em que os candidatos, partidos políticos e coligações
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praticam todos os atos de campanha, com o objetivo de captar os votos dos eleitores. Esse período,
atualmente, inicia-se a partir de 16 de agosto do ano da eleição até o dia da votação. Conforme muito
bem observado pelo Professor Patrick Salgado Martins, com a nova reforma política (Lei Federal
13.165/2015) a propaganda eleitoral antecipada, passou a ser considerada aquela ilicitamente
realizada antes do período eleitoral, atualmente, até o dia 15 de agosto do ano das eleições (Lei das
Eleições – LE, art. 36-A).

Por outro lado, outra novidade na lei de inelegibilidades, foi a introdução do inciso XVI, no art. 22,
incluído que foi pela Lei Complementar nº 135/2010:

“Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.”

A alteração do resultado da eleição é apenas um fator complementar ao contexto probatório para um
juízo de certeza da inelegibilidade decorrente do abuso do poder. Dessa forma, é suficiente a
comprovação da gravidade dos fatos durante uma determinada campanha eleitoral. No entanto, a
potencialidade lesiva é um conceito que está englobado dentro da gravidade, o que significa dizer
que, após análise das provas constantes nos autos, uma conduta mínima ou média não acarretará a
inelegibilidade por abuso do poder econômico ou político.

Feitas estas considerações, voltemos aos autos.

Em primeiro lugar, é preciso observar que a parte autora propôs Ação de Investigação Judicial
Eleitoral a respeito de fatos que teriam sido praticados pelos investigados em data anterior ao
período eleitoral, mais precisamente, em 02 e 03/07/2016; portanto, em desobediência à norma
eleitoral que orienta que a ocorrência de abuso do poder econômico e político deve ter acontecido
durante o período eleitoral. Os eventos teriam, portanto, acontecido antes do período eleitoral; razão
pela qual houve condenação em relação a tais eventos por prática de propaganda eleitoral
antecipada (ver Processo 62-31.2016.8.17.0088).

Em segundo lugar, a parte autora ao pedir a procedência da AIJE requer a cassação dos registros
dos então candidatos investigados. Ora, o pleito de há muito já findou e os investigados não
conseguiram se eleger; de toda sorte, portanto, o aludido pedido já perdeu o seu objeto.

Por fim, pede que os investigados sejam condenados a pagar a multa prevista no art. 41-A, da Lei
9.504/1997.

Reza o art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obterlhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública,
desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta
mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999).

A parte autora não comprovou que os investigados já estivessem com seus registros nas datas dos
eventos (02 e 03/07/2016).

Restou claro sim, que se aproveitaram do evento promovido por terceira pessoa com o fito de se
promoverem, razão pela qual já houve condenação por propaganda eleitoral antecipada.

Não fiquei, portanto, convencido a respeito da participação efetiva dos investigados no ato que se
lhes atribui na exordial.

Finda a instrução probatória, não restou comprovado extreme de dúvidas o evento gerador da prática
do abuso de poder econômico em benefício de candidaturas, com vistas a afetar a igualdade entre os
candidatos envolvidos na disputa eleitoral.
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Para a procedência do pedido em Ação de Investigação Judicial Eleitoral e a consequente aplicação
das sanções cabíveis, se faz necessária a existência de provas convincentes, seguras e
concludentes acerca da ocorrência dos fatos.

Em verdade, nos autos tem se indícios de que pode ter havido ofensa à legislação eleitoral,
entretanto, para o julgamento procedente da presente ação, meros indícios ou suspeitas não são
suficientes a ensejar o julgamento procedente de feitos da espécie, é preciso que o julgador se
convença através dos elementos de convicção carreados aos autos, da pertinência da conduta
imputada ao investigado, o que no caso dos autos, repita-se, não ocorre.

De outra banda, não vejo configurada aqui uma situação que se possa condenar por má-fé; a mim
parece mais um problema de interpretação equivocada por parte da Investigante; que, aliás, foi a
Coligação “Pra João Alfredo Continuar Crescendo”.

POSTO ISSO, com espeque nos fundamentos delineados antes, JULGO IMPROCEDENTE o objeto
da presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL e, por consequência, extingo o
presente processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

P.R.I.

João Alfredo, 13 de abril de 2018.

Hailton Gonçalves da Silva
Juiz Eleitoral

Editais

Edital de Intimação (Prazo: 20 dias)

Representação nº 232-03.2016.6.17.0088 (Protocolo nº 103.745/2016)
Representante: Coligação “União para o bem de João Alfredo”
Advogado(a): Fernanda Cristina Muniz Cruz (OAB/PE 31.118)
Representado: Revista Total
Advogado(a): Sem advogado constituído nos autos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo: 20 dias

HAILTON GONÇALVES DA SILVA, Juiz Eleitoral desta 88ª Zona, João Alfredo, Estado de
Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, pelo presente EDITAL, em conformidade com o artigo 275, §2º, do Código de Processo
Civil, que FICA a parte representada, acima mencionada, INTIMADA acerca do teor da sentença
proferida nos autos epigrafados (fls. 25/29), que julgou IMPROCEDENTE a representação e segue
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anexa, iniciando-se, a partir do término do prazo de dilação do presente Edital (20 dias), o prazo legal
para interposição de recurso.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente, que deve ser publicado no
DJE do TRE-PE e vai afixado no local de costume.

DADO E PASSADO, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (12/04/2018). Eu,
_____________, Anderson da Silva Almeida, Analista Judiciário, que o fiz digitar, conferi e segue
com subscrição do juiz eleitoral.

HAILTON GONÇALVES DA SILVA
Juiz Eleitoral

SENTENÇA
Vistos etc.
A COLIGAÇÃO "UNIÃO PARA O BEM DE JOÃO ALFREDO", propôs AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
COM PEDIDO DE LIMINAR em face da REVISTA TOTAL, devidamente identificada nos autos, sob a
alegação, em síntese:
Que a Representada FEZ SUPOSTA PESQUISA, DIVULGANDO-A NO FACEBOOK E NO BLOG DO
REPRESENTADO, APONTANDO MARIA SEBASTIANA, COMO GANHADORA DO PLEITO EM
2016. A REVISTA APONTA GANHADORES DAS ELEIÇÕES DE OUTUBRO EM PERNAMBUCO,
ATRAVÉS DE PRINTS DE CARREADAS NOS AUTOS (fls. 07 a 12).
No requerimento (fl. 06), pede pela concessão LIMINAR no sentido de cessar imediatamente a
divulgação e publicação da referida revista, sob pena de causar dano irreparável. Bem como,
aplicação da multa diária.
Foi encaminhado mandado de notificação através de carta (AR) para a Representada em
07/10/2016, (fl.19), sendo devolvida pelos correios por mudança de endereço, informada pelo síndico
conforme (fl.22).
Sendo intimada a respeito a COLIGAÇÃO "UNIÃO PARA O BEM DE JOÃO ALFREDO" , em
16/11/2016 (fl.23).
Manifestação Ministerial, em 07/02/2017, pugnando pela improcedência do Pedido (fl. 24).
É o relatório. Passo a decidir.
Julgado somente agora por conta dos exercícios cumulativos desde o mês de janeiro do corrente
ano, bem como, a enormidade de representações eleitorais do último pleito referentes às cidades de
João Alfredo e Salgadinho.
O feito comporta julgamento antecipado, tendo em vista a prova já produzida nos autos.
Disciplina o art. 96, I, da Lei 9.504/97 que as reclamações ou representações relativas ao seu
descumprimento devem dirigir-se aos juízes eleitorais.
Todo sistema eleitoral brasileiro serve de suporte, constitucionalmente, para a realização de uma
democracia, entendendo-se como democracia o governo estabelecido e legitimado pelo voto;
consequentemente, o sistema adotado para a propaganda eleitoral tem por objetivo possibilitar uma
eleição livre.
Destarte, vedada está toda a propaganda que possa induzir o voto, postergando a possibilidade de
uma escolha livre.
Pouco importa o veículo utilizado para o induzimento do voto, pois a lei visa às pessoas que, ao
arrepio da mesma lei, procuram induzir o voto em seu favor, quer antecipando a propaganda; quer
tornando a propaganda tendenciosa para beneficiar candidaturas.
Ora, é para se concordar com os argumentos do Representante do Ministério Público Eleitoral
quando afirma que nos casos dos autos, em que se pesem as alegações da Representante, não
verifica o cumprimento dos dispositivos legais, pois a exordial não se faz acompanhar de nenhuma
mídia contendo as imagens impressas, digitalizadas (fls. 07/12), prejudicando a verificação da sua
autenticidade e, portanto, da probabilidade do direito invocado (fl.15).
Há doutrinadores que entendiam haver propaganda eleitoral se, da mensagem passada pelo
cidadão, político militante ou possível candidato, puder se intuir a intenção da disputa eleitoral; ao
mesmo tempo em que exigem deva existir, na mensagem, condições de influir na vontade do eleitor.
Lecionavam Enir Braga e Alberto Rollo: ¿não existem pré-candidatos, nem candidatos a candidato.
Assim, toda a propaganda de cunho eleitoral é irregular do ponto de vista jurídico-eleitoral, se feita
antes da escolha do candidato na convenção" .
Conforme muito bem observado pelo Professor Patrick Salgado Martins, com a nova reforma política
(Lei Federal 13.165/2015) a propaganda eleitoral antecipada, considerada aquela ilicitamente
realizada antes do período eleitoral (atualmente, até o dia 15 de agosto do ano das eleições), tornouse uma figura praticamente obsoleta, pois restrita ao "pedido explícito de voto" (Lei das Eleições - LE,
art. 36-A).
Se não bastasse a exigência desse novo requisito para sua configuração, ampliou-se o leque dos
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atos permitidos aos pré-candidatos nesse período anterior ao registro de sua candidatura, como a
"menção à pretensa candidatura" e a "exaltação das qualidades pessoais" , com possibilidade de
"cobertura dos m eios de comunicação, inclusive via internet" (LE, art. 36-A).
Ora, conforme recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, em sessão de
08/04/2016: ¿A Lei 13.165/2015 criou uma nova espécie do gênero "propaganda" no direito eleitoral,
pois além das propagandas partidária; intrapartidária; antecipada (agora com pedido explícito de
votos) e eleitoral, foi criada a figura dos "atos de pré-campanha eleitoral" . ¿A partir de uma
interpretação sistemática da lei nova, não se pode admitir atos de pré-campanha por meios de
publicidade vedados pela legislação no período permitido da propaganda eleitoral, ou seja, tais atos
devem seguir as regras da propaganda, com a vedação adicional de pedido explicito de votos" .
O principal desafio, segundo a doutrina, aos aplicadores da lei eleitoral nas eleições doravante,
portanto, está na aferição dos limites legais a esses atos da pré-candidatura, pois referido artigo 36-A
não delimitou os meios empregados para a prática dos mesmos, pelo contrário, apenas trouxe seis
exemplos de comportamento que não configurariam propaganda eleitoral antecipada.
A meu ver, está vedado qualquer ato similar ao da propaganda eleitoral, permitida apenas depois do
dia 15 de agosto do ano eleitoral e até a véspera da eleição, e que visa convencer o eleitor a votar
em determinado candidato, com ampla regulamentação legal (LE, art. 37-39 e 43-57).
A pré-campanha, então, não se trata de propaganda partidária (divulgação do partido) ou mesmo de
propaganda eleitoral (pedido de votos), mas está inserida no leque dos atos de propaganda
intrapartidária (aos filiados), que é uma espécie de propaganda política, e, além desses atos, ao précandidato é possível pedir apoio político e divulgar sua pré-candidatura, suas ações políticas
desenvolvidas ou que pretenda desenvolver, desde que não envolvam pedido explícito de voto, nos
seguintes atos: a) mencionar sua pretensa candidatura; b) exaltar suas qualidades pessoais; c)
participar de entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive, com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico; d) divulgar atos parlamentares e debates
legislativos; e) divulgar seu posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes sociais; f)
realizar, a expensas de partido político, reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e
propostas partidárias (LE, art. 36-A, caput e inc. I, IV, V e VI).
Logo, quanto aos limites formais e materiais dos atos de pré-campanha e o controle financeiro dos
gastos inerentes a esses atos, não delineados pela reforma eleitoral, verifica-se que, além dos limites
legais supramencionados, os atos de pré-campanha se restringem àqueles expressamente descritos
no caput e incisos I, IV, V e VI do art. 36-A, da Lei 9.504/1997, vedada a possibilidade de gastos
pessoais ou de terceiros para sua realização; bem como, àqueles expressamente descritos nos
incisos II e III e §§ 1ºe 2º do art. 36-A, da LE, relacionados à propaganda intrapartidária.
Por essa razão conclui-se que a única interpretação possível de ser aplicada à Lei das Eleições para
os atos de pré-campanha, visando ¿preservar a essencial coerência, integridade e unidade sistêmica
do ordenamento positivo" (RTJ 172/226-227), está na interpretação sistêmica, afastando esses atos
dos equivalentes à propaganda partidária e eleitoral, aproximando-os dos atos de propaganda
intrapartidária.
Pois bem, se a finalidade da lei fosse permitir a realização de todo e qualquer ato de propaganda
política de pré-campanha, limitando-o apenas à exigência de que não fosse feito ¿pedido explícito de
votos" , não seria necessário delimitar os atos nos incisos do art. 36-A, bastando que constasse a
redação do caput que já autoriza a menção à pré-candidatura e a exaltação das qualidades pessoais,
desde que não seja feito pedido explícito de votos.
Dentro desta interpretação sistêmica, os atos de pré-campanha são aqueles inseridos em seu art. 36A, sem qualquer gasto pessoal ou de terceiros, à exceção do custeio partidário do ato previsto em
seu inciso VI, levando à conclusão de que não é permitido, portanto, o uso de papel, adesivos,
bandeiras, carros de som, comícios, carreatas ou passeatas, dentre outros meios de propaganda
eleitoral, além daqueles vedados, como outdoors.
É, imperioso, portanto, a partir da Lei 13.165/2015, entender o que não é propaganda eleitoral,
constituindo apenas proselitismo político.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná assim tem entendido: ¿A propaganda eleitoral ilícita há que
ser aquela em que o pré-candidato atua como se candidato fosse, visando influir diretamente na
vontade dos eleitores, mediante ações que traduzem um propósito de fixar sua imagem e suas linhas
de ação política, em situação apta, em tese, a provocar um desequilíbrio no procedimento eleitoral
relativamente a outros candidatos, que somente após as convenções poderão adotar esse tipo de
propaganda" (Ac. TRE-PR 20.570).
Como leciona Adriano Soares da Costa, o ordenamento jurídico dá ampla margem de liberdade aos
candidatos, garantindo-lhes horário eleitoral gratuito nos meios de comunicação social (rádio e
televisão), bem como a exposição de seus nomes e idéias em cartazes, comícios etc. Nada obstante,
tal liberdade, como qualquer outra, não é sem fronteiras, mas com limites vincados pelas normas
jurídicas, de sorte a impedir os abusos, os quais não são saudáveis para a democracia. Ao permitir a
propaganda eleitoral apenas após determinada data, a contrário senso preceito proibiu a realização
de propaganda eleitoral antes dessa data, cuja realização seria ilícita e passível de sanção legal. A
propaganda fora de época, ou prematura, é aquela que procura despertar o eleitor para a candidatura
de alguém, nada obstante sem atenção para o prazo estabelecido pela Lei Eleitoral (in Instituições de
Direito Eleitoral).
Desde o início de meu trabalho nesta Zona Eleitoral, tenho procurado coibir todo tipo de propaganda
que seja realizada antes da data fixada na legislação, com o objetivo de evitar que os
"endinheirados" larguem na frente em detrimento daqueles possíveis candidatos com menos
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recursos financeiros e que só podem começar a campanha após a data fixada na legislação eleitoral;
agora, após de 15 de agosto.
Ora, dada essa amplitude de possibilidades ao pré-candidato, praticamente deixou de existir o
conhecido ilícito eleitoral do "pedido implícito de votos" , já que "na exposição de plataformas e
projetos políticos, já consta o pedido implícito" (TSE, AGR-AI n. 3381-61/CE, rel. Min. Marcelo
Ribeiro, julgado em 31/3/2011) e a lei passou a exigir expressamente que o pedido de votos seja
"explícito" (LE, art. 36-A, caput).
A entender assim, não temos que concluir, no caso dos autos, tratar-se de propaganda antecipada,
pois não houve pedido explicito de votos.
Com efeito, reza a lei 9.504/97:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Observa o § 1°, do artigo 37, da Lei Federal nº 9.504/97, aponta que a multa só deverá ser aplicada
no caso de não cumprimento da restauração do bem, após notificado:
Art.37 § 1 º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 8.000,00 (oito mil reais).
A Resolução do TSE n° 23.454/15:
Art.14.
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será notificado para, no
prazo de 48(quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no valor de
R$2.000,00(dois mil reais) a R$8.000,00(oito mil reais), a ser fixada na representação de que trata o
art. 96 da Lei n° 9.504/1997, após oportunidade de defesa , Lei n° 9. 504/1997, art. 37, § 1°.
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à
escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso
de rádio, televisão e outdoor.
§ 2º No segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada a propaganda partidária gratuita
prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.
§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda,
se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) .
Ora, o pleito não preenche os meios de prova previstos no art. 6], da Resolução TSE nº 23.462/15,
em razão de a exordial não trazer nenhuma mídia contendo as imagens colacionadas, prejudicando a
análise de suas autenticidades.
POSTO ISSO, JULGO IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO ELEITORAL formulada pela
Reclamante.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se na forma da Lei.
João Alfredo-PE, 14 de dezembro de 2017.
Hailton Gonçalves da Silva
Juiz Eleitoral

94ª Zona Eleitoral
Editais

REQUERIMENTO(S) DE INSCRIÇÃO ELEITORAL- LOTE 13 e 14/2018

EDITAL Nº 011/2018

O Dr. André Simões Nunes Juiz da 094ª Zona Eleitoral de Pernambuco, com sede nesta Cidade de
Lajedo, no uso de suas atribuições legais...

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente ao
Ministério Público Eleitoral e aos partidos políticos, que foram DEFERIDOS por este Juízo Eleitoral,
os requerimentos de ALISTAMENTO (INSCRIÇÃO), TRANSFERÊNCIA, REVISÃO E SEGUNDA VIA
dos eleitores dos Municípios de Lajedo/PE, Calçado e Jurema/PE constante na relação de títulos
impressos para afixação disposta no átrio do cartório eleitoral, referente aos lotes 013 e 014/2018.
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RECURSOS ao deferimento de ALISTAMENTO e TRANSFERÊNCIA de eleitor poderão ser
interposto para Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco no prazo de 10 dias, contados a partir da
publicação deste edital conforme disposto no art. 17, parágrafo 1º e art. 18, parágrafo 5º da
Resolução do TSE n.º 21538/03.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância,
mandou o MMº. Juiz Eleitoral, que fosse o presente Edital Publicado no Diário da Justiça Eletrônico
(DJE) e afixado, no local de costume, neste Cartório. Dado e passado nesta Cidade de Lajedo/PE,
aos 13(treze) dias do mês de abril do ano de 2018. Eu, ________________________, (Sylênio Jonh
de Deus Barros) Chefe de Cartório desta 094ª Zona, o fiz digitar.

ANDRÉ SIMÕES NUNES
Juiz da 094ª Zona Eleitoral

Outros

EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE MULTA ELEITORAL

PROCESSO Nº 150-51/2016-094ªZE/PE
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S): ROSSINE BLESMANY DOS SANTOS CORDEIRO, FLÁVIO DIOGO
QUINTINO DE MORAES SILVA E VICENTE DE PAULO CARVALHO DE MESQUITA
ADVOGADO(A): IEDO MORAES DE OLIVEIRA, OAB/PE nº 38.106

Vistos etc...

Trata-se do acompanhamento da execução da pena nos autos do processo nº 150-51/2016094ªZE/PE em que restaram condenados ROSSINE BLESMANY DOS SANTOS CORDEIRO,
FLÁVIO DIOGO QUINTINO DE MORAES SILVA e VICENTE DE PAULO CARVALHO DE MESQUITA
ao pagamento de multa eleitoral no valor de R$ 5.000, 00 ( cinco mil reais), cada um dos
condenados.

Solicitaram os condenados o parcelamento da multa eleitoral, o que foi deferido por este Juízo
Eleitoral em 12 parcelas fixa no valor de R$ 416,66(quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis
centavos).

Certifica o cartório eleitoral que os condenados pagaram integralmente a multa eleitoral, consoante
também faz prova das GRU's juntada aos autos.

É o que se tem de importante a relatar.

Decido.

Cumpre-nos, inicialmente, destacar ser impossível desligar a expressão “parcela” de seu respectivo
“valor”. A parcela é o valor parcial de um todo.
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A quitação vale pelas parcelas, importância em dinheiro efetivamente paga pelo(s) condenado(s),
cumprindo ao magistrado examinar a exatidão das importâncias pagas.

A eficacia da quitação cinge-se às parcelas nela consignadas. O “valor” que se discrimina no recibo é
parcializante e não se confunde com a multa quitada.

A quitação vale apenas pelas parcelas pagas e seu quantum. Parcela e valor estão, portanto,
umbilicalmente correlacionadas.

No caso em questão, não foram trazidos à colação motivos que ensejassem inadimplemento, atraso
e/ou recusa no pagamento das parcelas da multa eleitoral ajustada. Ao revés, consta dos autos ter
o(s) condenado(s) pago todas as parcelas da multa eleitoral, havendo, portanto, prova de quitação
destas, valendo quanto à importância recebida e paga.

Isto posto, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO DE MULTA
ELEITORAL EM RELAÇÃO AOS CONDENADOS ROSSINE BLESMANY DOS SANTOS CORDEIRO,
FLÁVIO DIOGO QUINTINO DE MORAES SILVA e VICENTE DE PAULO CARVALHO DE
MESQUITA, por cumprimento da decisão nos autos do processo 150-51/2016-094ªZE/PE

Proceda-se o cartório eleitoral, caso exista, a inclusão do ASE na inscrição eleitoral dos condenados
de forma a regularizar sua situação perante a justiça eleitoral.

Registre-se. Publique-se no Diário da Justiça Eletrônica- DJE, servindo esta publicação como
intimação à(s) parte(s). Em seguida, após o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos de
processo.

Lajedo(PE), 13 de abril de 2018.

André Simões Nunes
Juiz Eleitoral

102ª Zona Eleitoral
Editais

Lista de Apoiamentos a Unidade Popular (UP)

EDITAL N.º 10/2018

APOIAMENTO À CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO

O Exmo. Dr. Uraquitan José dos Santos, Juiz Eleitoral da 102ª Zona – Vitória de Santo Antão/PE, no
uso de suas atribuições legais e em virtude da lei, etc...

FAZ SABER, a quem interessar possa, especialmente aos ELEITORES, representantes de
PARTIDOS POLÍTICOS e representante do MPE, que o PARTIDO UNIDADE POPULAR (UP)
protocolizou Lista de Apoiamento de Eleitores contendo dezessete (17) fichas de apoiamento com
assinaturas (Protocolo n.° 3.426/2018) que se encontram disponíveis neste Cartório, para que no
PRAZO DE CINCO (05) DIAS, a contar da data de afixação deste EDITAL, possam requerer
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impugnação em petição fundamentada em conformidade com o artigo 22, §§ 1.º e 2.º da Resolução
TSE n.º 23.465/2015.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital que será afixado no
Diário de Justiça Eletrônico (DJE), bem como no local de costume. DADO E PASSADO nesta Cidade
de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco e no cartório da 102ª Zona Eleitoral, aos treze dias
do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (13/04/2018). Eu, Wagner Cardoso de Barros e Silva,
_____________________, Chefe do Cartório, fiz digitar e subscrevi.

Uraquitan José dos Santos
Juiz Eleitoral da 102. ª Zona de Pernambuco

146ª Zona Eleitoral

Sentenças

SENTENÇA

Processo: 8-51.2017.6.17.0146

Trata-se de processo de composição de mesa receptora, cujo escopo é apurar a falta do mesário
ADRIANO APARECIDO ALVES, título eleitoral 74155970809, nomeado para a função de Suplente,
na seção 150, nos trabalhos das eleições de 02/10/2016.
Após quatro tentativas de intimação, o mesário não fora localizado conforme certidão de fls. 08.
Os autos foram encaminhados ao MPE, que opinou pela citação por Edital. Houve decurso do prazo
do Edital, sem apresentação de manifestação.
Os autos retornaram ao MPE, que opinou pela remessa do Processo à Procuradoria da Fazenda
Nacional.

É o Relatório. Passo a decidir.

O mesário não foi localizado após serem esgotadas todas as possibilidades de intimação. Neste
caso, o art. 124 do Código Eleitoral prescreve 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% (cinqüenta por
cento) a 1 (um) salário- mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante sêlo federal inutilizado no
requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal”.
A Resolução TSE 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.” Destarte,
considerando a gravidade do fato, aplica-se o fator máximo (33,02 UFIR) X R$ 1,0641 ao caso
concreto, o que faz resultar no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos).
Diante do exposto, condeno o mesário ADRIANO APARECIDO ALVES, título eleitoral 74155970809,
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. 85 da Resolução TSE 21.538/2003 e art. 124 do Código
Eleitoral.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Paulista, 04 de abril de 2018.

Leonardo Romeiro Asfora
Juiz Eleitoral da 146ª ZE
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