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PRESIDÊNCIA
LEIS, DECRETOS E RESOLUÇÕES
RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO TRE-SP nº 426/2018
Dispõe sobre a alteração da Resolução TRE/SP nº 356/2015, que atualiza os instrumentos de gestão documental no âmbito da
Justiça Eleitoral de São Paulo e dá outras providências.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e
CONSIDERANDO o decidido no Processo PAD nº 3877/2015
RESOLVE:
Art. 1° Alterar os prazos de guarda do documento “Processos de Direitos Políticos do Eleitor”, o qual passa a constar na Tabela
de Temporalidade de Documentos do Tribunal, do Anexo II da Resolução TRE/SP nº 356/2015, como segue:
Resolução TRE/SP nº 356/2015, como segue:
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Observações
Prazo contado a partir da data
do arquivamento do processo,
independentemente
do
restabelecimento ou não dos
direitos políticos - Provimento
CRE/SP nº 9/2017

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, aos dez dias do mês de abril de 2018.
(a) Desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin - Presidente
(a) Desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior - Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
(a) Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza
(a) Juíza Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi
(a) Juiz Marcelo Coutinho Gordo
(a) Juiz Manuel Pacheco Dias Marcelino
(a) Juiz Marcus Elidius Michelli de Almeida
RESOLUÇÃO TRE Nº 427/2018
Fixa data, estabelece instruções para a realização de eleição suplementar direta para os cargos eletivos de Prefeito e Viceprefeito do Município de Bariri pertencente à circunscrição da 19ª Zona Eleitoral de Bariri, e aprova o respectivo Calendário
Eleitoral.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 30, incisos IV, XVI
e XVII, e 224 do Código Eleitoral, e
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Recurso Eleitoral nº 72-39.2016.6.26.0019.
CONSIDERANDO a decisão que determinou a renovação das eleições majoritárias realizadas em 02 de outubro de 2016 no
Município de Bariri;
CONSIDERANDO o disposto no art. 167 da Resolução TSE nº 23.456/2015;
CONSIDERANDO o § 2º, art. 1º da Resolução TSE nº 23.472/2015 e o que estabelece a Portaria TSE nº 796/2017,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS ELEIÇÕES
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Designar o dia 3 de junho de 2018 para a realização de nova eleição para os cargos de Prefeito e Vice-prefeito do
Município de Bariri.
Art. 2° Aplicam-se a esta eleição, no que couber, os dispositivos da legislação eleitoral vigente, assim como todas as
instruções do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional relativas ao pleito municipal de 2016, bem como as
instruções expedidas por este Tribunal disciplinando a Arrecadação e Prestação de Contas de Campanha e a publicação de
atos processuais no Mural Eletrônico.
Art. 3° Estarão aptos a votar na eleição suplementar os eleitores constantes do cadastro eleitoral em situação regular e com
domicílio eleitoral no Município de Bariri até o dia 3 de janeiro de 2018.
Art. 4° Poderá participar da eleição suplementar o partido político que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior
Eleitoral até seis meses antes do pleito e que, até a data da convenção, tenha constituído órgão de direção no Município,
devidamente anotado neste Tribunal Regional Eleitoral.
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SEÇÃO II
DA PREPARAÇÃO DAS ELEIÇÕES
Art. 5° A partir de 4 de maio até 7 de junho de 2018, o Cartório da 19 ª Zona Eleitoral funcionará das 12 às 19 horas nos dias
úteis, e das 13 às 19 horas aos sábados, domingos e feriados.
Art. 6º Poderão ser mantidas as mesas receptoras e a junta eleitoral que funcionaram no último pleito ordinário, facultado ao
Juiz Eleitoral determinar as substituições que se fizerem necessárias, nos termos da lei eleitoral.
Art. 7º As mesas receptoras de votos serão constituídas por quatro integrantes, sendo um Presidente, um Primeiro e um
Segundo Mesários e um Secretário, a serem convocados e nomeados pelo Juiz Eleitoral até 14 de maio de 2018.
Parágrafo único. É facultada a nomeação de eleitores para apoio logístico, em número e pelo período necessário, observado
o limite de 5 dias, para atuarem como auxiliares dos trabalhos eleitorais e cumprirem outras atribuições a critério do Juiz
Eleitoral.
Art. 8º O Juiz Presidente da Junta Eleitoral fica autorizado a nomear os membros e demais componentes da Junta Eleitoral,
publicando-se o respectivo edital no Diário da Justiça Eletrônico até o dia 24 de maio de 2018.
Art. 9º O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo poderá autorizar que seja ultrapassado o quantitativo 450 (quatrocentos e
cinquenta) eleitores na urna, por meio de agregação de seções eleitorais, visando a racionalização dos trabalhos, desde que
não importe em nenhum prejuízo à votação.
Art. 10. Não serão instaladas Mesas Receptoras de Justificativa no dia do pleito.
§ 1º O eleitor que deixar de votar por não se encontrar em seu domicílio eleitoral poderá justificar sua ausência até 2 de agosto
de 2018, por meio de requerimento formulado perante a zona eleitoral em que se encontrar, a qual providenciará sua remessa
ao juízo competente.
§ 2º Para o eleitor que se encontrar no exterior na data do pleito, o prazo de que trata o caput será de 30 dias, contado do seu
retorno ao País.

CAPÍTULO II
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS
Art. 11. As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos a Prefeito e a Vice-prefeito e a formação de
coligações serão realizadas no período de 26 de abril à 1º de maio de 2018, obedecidas as normas contidas no estatuto
partidário, encaminhando-se a via da ata digitada e devidamente assinada ao Juízo Eleitoral, acompanhada de cópia da lista
de presença dos convencionais com as respectivas assinaturas.
CAPÍTULO III
DO REGISTRO DE CANDIDATURAS
SEÇÃO I
DOS CANDIDATOS
Art. 12. Poderão concorrer como candidatos os eleitores que possuírem domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo
prazo mínimo de seis meses antes da data da eleição e estiverem com a filiação partidária deferida no mesmo prazo,
ressalvado prazo maior estabelecido no estatuto da agremiação, observadas as demais condições de elegibilidade e as causas
de inelegibilidade.
§ 1º No caso de ser necessária a desincompatibilização, o candidato deverá se afastar do cargo gerador de inelegibilidade nas
24 (vinte e quatro) horas seguintes a sua escolha em convenção partidária.
§ 2º O candidato que deu causa à nulidade da eleição não poderá participar da renovação do pleito.
SEÇÃO II
DO REGISTRO DE CANDIDATOS
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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Art. 13. O prazo para a entrega, no Cartório Eleitoral, do requerimento de registro de candidatura pelos partidos políticos e
coligações encerrar-se-á, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 4 de maio de 2018.
§ 1º No mesmo dia em que receber os pedidos, o Juízo Eleitoral providenciará a publicação do edital no Cartório, para ciência
dos interessados, passando a correr os prazos do art. 3º e seguintes da Lei Complementar n° 64/1990.
§ 2° Os prazos a que se refere o § 1º são peremptórios e contínuos e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados.
§ 3º O pedido de registro deverá ser gerado obrigatoriamente em meio digital e impresso pelo sistema disponibilizado pelo
TSE.
§ 4º Na hipótese de o partido ou a coligação não requerer o registro de filiado escolhido em convenção, este poderá fazê-lo
individualmente perante o Juízo Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à publicação das
listas pela Justiça Eleitoral.
Art. 14. As impugnações ao registro de candidatura serão decididas juntamente com o pedido de registro em uma única
decisão e seguirão o rito do art. 3º e seguintes da Lei complementar n° 64/1990.
Art. 15. A partir da publicação da sentença passará a correr o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para este
Tribunal.
Parágrafo único. Na mesma data em que for protocolizada a petição de recurso terá início o prazo de 3 (três) dias para a
apresentação de contrarrazões, intimado o recorrido em cartório.
Art. 16. No caso de recurso, após o devido processamento, os autos serão imediatamente remetidos a este Tribunal, inclusive
por portador, se houver necessidade decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta do
recorrente, sendo o feito distribuído no mesmo dia em que for protocolado e encaminhado à Procuradoria Regional, para emitir
seu parecer em até 2 (dois) dias. O Relator terá o prazo de 3 (três) dias para apresentar o processo a julgamento, mediante
publicação de pauta no local de costume. (art. 10, Lei Complementar n° 64/1990)
CAPÍTULO IV
DA PESQUISA ELEITORAL
Art. 17. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar junto ao Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Bariri até cinco
dias antes da divulgação, as informações previstas pelo artigo 33 da Lei n° 9.504/97.
Parágrafo único. O registro da pesquisa será obrigatoriamente realizado por meio do Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais, disponível na página do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na internet.
CAPÍTULO V
DA PROPAGANDA ELEITORAL
Art. 18. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 5 de maio de 2018, observados, em todas as suas
modalidades, os prazos fixados no Calendário anexo a esta Resolução.
§ 1º A propaganda eleitoral do novo pleito será regulada, no que couber, pela Resolução TSE nº 23.457/2015 e pela Lei n°
9.504/97, inclusive quanto aos respectivos prazos processuais.
§ 2º A divulgação, em rede de rádio e televisão, se couber, da propaganda eleitoral gratuita deverá ser disciplinada pelo Juiz
Eleitoral após reunião prévia com partidos políticos, coligações, candidatos, emissoras e Ministério Público Eleitoral a ser
veiculada nos dias e horários previstos no artigo 47, inciso VI, alíneas “a” e “b” da Lei n° 9.504/97, observando-se o calendário
anexo a esta Resolução.
CAPÍTULO VI
DA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS
Art. 19. A data da diplomação do Prefeito e do Vice-prefeito eleitos será fixada em ato próprio pelo Juiz Eleitoral, obedecido o
prazo limite de 6 de julho de 2018.
CAPÍTULO VII
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. A primeira via da Ata Geral da Eleição será arquivada no Cartório Eleitoral e a segunda, com os respectivos anexos,
ficará em local designado pelo presidente da Junta Eleitoral responsável pela totalização, pelo prazo de três dias, para exame
dos partidos políticos e das coligações interessadas.
Parágrafo único. Findo o prazo previsto no caput, os partidos políticos e as coligações poderão apresentar reclamações, no
prazo de dois dias, as quais serão decididas pela Junta Eleitoral, em igual prazo.
Art. 21. Fica aprovado, para a eleição suplementar de Bariri, o Calendário Eleitoral constante do Anexo Único que integra a
presente Resolução.
Art. 22. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, aos dez dias do mês de abril de 2018.
(a) Desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin - Presidente
(a) Desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior - Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
(a) Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza
(a) Juíza Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi
(a) Juiz Marcelo Coutinho Gordo
(a) Juiz Manuel Pacheco Dias Marcelino
(a) Juiz Marcus Elidius Michelli de Almeida

CALENDÁRIO ELEITORAL
Eleições Suplementares de 3 de junho de 2018
DEZEMBRO DE 2017
3 de dezembro – segunda-feira
(6 meses antes)
Data até a qual todos os partidos políticos que pretendam participar das Eleições Suplementares do Município de Bariri devem
ter obtido registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (Lei n°. 9.504/97, art. 4º)
Data até a qual os que pretendam ser candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Bariri nas Eleições
Suplementares devem estar com a filiação deferida no âmbito partidário, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo
superior (Lei n°. 9.504/97, art. 9º, caput).
Data até a qual os que pretendam ser candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Bariri devem ter
domicílio eleitoral na circunscrição (Lei n°. 9.504/97, art. 9º, caput)

JANEIRO DE 2018
3 de janeiro - sexta-feira
(151 dias antes)
1. Data até a qual os eleitores aptos a votar deverão estar regularmente inscritos (Lei n°. 9.504/97, art. 91, caput)
ABRIL DE 2018
20 de abril – sexta-feira
(44 dias antes)
1. Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir programa apresentado ou comentado por précandidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de multa prevista no § 2º do art. 45 da Lei
nº 9.504/97 e de cancelamento do registro de candidatura do beneficiário (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 1º).

26 de abril – quinta-feira
(38 dias antes)
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Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolher os candidatos
aos cargos de Prefeito e Vice-prefeito (Lei n°. 9.504/97, art. 8º, caput).
2. Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as
instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
3. Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral e as entidades ou
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos possíveis candidatos, para conhecimento
público, ficam obrigadas a registrar, no juízo eleitoral competente para o registro das respectivas candidaturas, as informações
previstas em lei e em instruções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
4. Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidas por qualquer veículo de comunicação social (Lei n° 9.504/97, art. 58, caput).
5. Início do período para nomeação dos membros das Mesas Receptoras de Votos.

MAIO DE 2018
1º de maio - terça-feira
(33 dias antes)
1. Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre as coligações e escolha dos candidatos a Prefeito
e Vice-prefeito.
2 de maio - quarta-feira
(32 dias antes)
1. Último dia para o candidato escolhido em convenção desincompatibilizar-se, observada a data da escolha em convenção.
3 de maio – quinta-feira
(1 mês antes)
Data a partir da qual é vedado aos candidatos participarem de inaugurações de obras públicas.
Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.
Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as condutas descritas no artigo 73, incisos V e VI, alínea "a", da Lei n°
9.504/97.
4 de maio – sexta-feira
(30 dias)
1. Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem no Cartório Eleitoral, até às 19 horas, o requerimento de
registro de candidatos a Prefeito e Vice-prefeito.
2. Último dia para a afixação do edital dos candidatos que requereram registro, observada a data do recebimento do pedido.
3. Data a partir da qual o Cartório da 19ª Zona Eleitoral permanecerá aberto aos sábados, domingos e feriados, em regime de
plantão.
4. Data a partir da qual a divulgação de atos judiciais e as intimações referentes aos Processos de Registro de Candidaturas,
Representações, Reclamações e Pedidos de Resposta, bem como as Prestações de Contas de candidatos eleitos, serão
publicadas no Mural Eletrônico da Justiça Eleitoral de São Paulo (Resolução TRE/SP nº 399/2017).
5. Último dia para a afixação, no Cartório Eleitoral, dos nomes dos membros indicados para comporem a Junta Eleitoral.
6. Data a partir da qual o Juiz Eleitoral convocará, se couber, os partidos políticos e a representação das emissoras de
televisão e de rádio para deliberar sobre a propaganda eleitoral gratuita e, sendo o caso, elaborará o plano de mídia para uso
da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito.
5 de maio - sábado
(29 dias antes)
1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral.
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2. Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de
som fixa, das 8 horas às 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por
mais 2 horas.
3. Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos ou as coligações podem fazer funcionar, das 8 às 22 horas, altofalantes ou amplificadores de som, nas suas sedes ou em veículos (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 9º)
4. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na internet, vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda
paga (Lei n° 9.504/97, arts. 57-A e 57-C, caput).
5. Data a partir da qual, até às 22 horas da véspera da eleição, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada,
carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os
limites e as vedações legais (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 9º).
6 de maio - domingo
(28 dias antes)
1. Último dia, observado o prazo de quarenta e oito horas contadas da publicação do edital de candidaturas requeridas, para os
candidatos escolhidos em convenção solicitarem seus registros ao Juízo Eleitoral competente, até às 19 horas, caso os
partidos políticos ou coligações não os tenham requerido.
2. Último dia para a afixação do edital dos candidatos que requereram registro individual, observada a data do recebimento do
pedido.
7 de maio - segunda-feira
(27 dias antes)
1. Data a partir da qual os nomes de todos aqueles que constem do edital/lista de registros de candidatura publicado deverão
ser incluídos nas pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos ao entrevistado.
2. Último dia para os partidos políticos impugnarem, em petição fundamentada, os nomes das pessoas indicadas para compor
a Junta Eleitoral.
8 de maio - terça-feira
(26 dias antes)
1. Último dia para o Juiz Eleitoral responsável pela propaganda eleitoral no município realizar sorteio para a escolha da ordem
de veiculação da propaganda de cada partido político ou coligação no primeiro dia de horário eleitoral gratuito (Lei n° 9.504/97,
art. 50).
9 de maio - quarta-feira
(25 dias antes)
1. Último dia para impugnar os pedidos de registros requeridos, observada a publicação do edital.
2. Último dia para a publicação do anúncio da data da nomeação dos componentes das Mesas Receptoras de Votos.
11 de maio - sexta-feira
(23 dias antes)
1. Último dia para impugnar os pedidos de registros individuais requeridos, observada a publicação do edital.
14 de maio - segunda-feira
(20 dias antes)
1. Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a Prefeito e Vice-prefeito, exceto os impugnados, devem estar
julgados pelo Juiz Eleitoral e publicadas as respectivas decisões.
2. Último dia para a publicação da nomeação dos membros das Juntas Eleitorais no DJE.
3. Último dia para a designação dos locais de votação, assim como da nomeação dos membros das respectivas Mesas
Receptoras de Votos.
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4. Último dia para o pedido de registro de candidatura às eleições majoritárias na hipótese de substituição, exceto em caso de
falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esta data, observado, em qualquer situação, o
prazo de até dez dias contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei n° 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e
3º).
16 de maio - quarta-feira
(18 dias antes)
1. Último dia para os partidos políticos e coligações reclamarem da nomeação dos membros das Mesas Receptoras de Votos,
observado o prazo de dois dias da nomeação.
17 de maio - quinta-feira
(17 dias antes)
1. Último dia para os partidos políticos reclamarem da designação da localização das Mesas Receptoras de Votos, observado
o prazo de três dias contados da publicação.
18 de maio - sexta-feira
(16 dias antes)
1. Último dia para o Juiz Eleitoral decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação dos membros das Mesas
Receptoras de Votos, observado o prazo de 48 horas da respectiva apresentação.
21 de maio – segunda-feira
(13 dias antes)
1. Início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se couber.
24 de maio - quinta-feira
(10 dias antes)
1. Último dia para o Juiz Eleitoral publicar edital contendo a composição da Junta Eleitoral.

27 de maio - domingo
(7 dias antes)
1. Último dia para os partidos políticos e coligações oferecerem impugnação motivada aos nomes dos escrutinadores e aos
componentes da Junta Eleitoral, constantes do edital publicado.

29 de maio - terça-feira
(5 dias antes)
1. Data em que todos os recursos sobre pedidos de registro de candidatos devem estar julgados pelo TRE e publicadas as
respectivas decisões.
2. Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito.
3. Data a partir da qual e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo
em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvoconduto.

31 de maio - quinta-feira
(3 dias antes)
1. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se couber.
JUNHO DE 2018
1º de junho - sexta-feira
(2 dias antes)
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Último dia para a realização de debates.
2. Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem aos juízos eleitorais os nomes das pessoas autorizadas a
expedir as credenciais para fiscais e delegados.
3. Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de
sonorização fixa, entre 8 horas e 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser
prorrogado por mais 2 horas.
4. Último dia para divulgação paga na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada
candidato, partido político ou coligação, de um oitavo de página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide.
2 de junho - sábado
(1 dia antes)
1. Último dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 horas e as 22 horas.
2. Último dia para a promoção de carreata e distribuição de material de propaganda política.
3 de junho - domingo
1. Dia das Eleições.
Às 7 horas
Instalação da seção eleitoral
Às 8 horas
Início da votação
Às 17 horas
Encerramento da votação
Depois das 17 horas
- Emissão do boletim de urna e início da apuração dos resultados.
- Elaboração da Ata Geral das Eleições em 2 vias
- Publicação de comunicado para que os partidos políticos e coligações compareçam ao Cartório Eleitoral para exame da Ata
Geral da Eleição, seus anexos e documentos de votação nos dias designados.
4 de junho - segunda-feira
(1 dia depois)
1. Último dia para que o TRE publique em sua página da Internet os dados da votação especificados por seção eleitoral e as
tabelas de correspondência entre urna e seção.
5 de junho - terça-feira
(2 dias depois)
1. Último dia do período em que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.
2. Início do prazo de 3 dias para exame da Ata Geral da Eleição e respectivos anexos, pelos partidos e coligações
interessados.
3. Data até a qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as
instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
6 de junho - quarta-feira
(3 dias depois)
1. Último dia do prazo para o mesário que abandonar os trabalhos durante a votação apresentar ao Juiz Eleitoral sua
justificativa.
2. Último dia do prazo para conclusão dos trabalhos de apuração pela Junta Eleitoral.
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7 de junho - quinta-feira
(4 dias depois)
1. Data a partir da qual o Cartório Eleitoral da 19ª Zona Eleitoral não mais permanecerá aberto aos sábados, domingos e
feriados.
2. Último dia para exame da Ata Geral da Eleição e respectivos anexos, pelos partidos políticos e coligações interessados.
11 de junho - segunda-feira
(8 dias depois)
1. Último dia do prazo para os partidos políticos e coligações apresentarem reclamações contra o resultado da eleição.
13 de junho - quarta-feira
(10 dias depois)
1. Último dia do prazo para os candidatos e partidos políticos encaminharem ao Juiz Eleitoral as prestações de contas.
2. Último dia para a retirada das propagandas relativas às eleições, com a restauração do bem, se for o caso.
3. Último dia para o mesário que faltou à votação apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral.
4. Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem contestação sobre eventuais reclamações relativas ao
resultado da eleição apresentadas durante o período de exame da Ata Geral da Eleição e respectivos anexos.

15 de junho – sexta-feira
(12 dias depois)
1. Último dia para a Junta Eleitoral decidir sobre as reclamações contra o resultado das eleições e apresentar aditamento à Ata
Geral da Eleição, com proposta das modificações que julgar procedentes ou com a justificativa da improcedência das
arguições.
18 de junho – segunda-feira
(15 dias depois)
1. Último dia para a proclamação dos eleitos.
JULHO DE 2018
3 de julho - terça-feira
(30 dias depois)
Último dia do prazo para publicação no Mural Eletrônico da decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos.
2. Data a partir da qual a divulgação de atos judiciais e as intimações processuais não mais serão publicadas no Mural
Eletrônico da Justiça Eleitoral de São Paulo.
6 de julho - sexta-feira
(33 dias após)
1. Último dia para a diplomação dos eleitos.
10 de julho - terça-feira
(37 dias depois)
1. Último dia para os partidos e coligações solicitarem os arquivos de log dos sistemas GEDAI e de totalização, cópia dos
boletins de urna, do log das urnas e dos arquivos com o Registro Digital do Voto.
2. Data a partir da qual não mais há necessidade de preservação e guarda dos documentos e materiais produzidos nas
eleições suplementares, dos meios de armazenamento de dados utilizados pelos sistemas eleitorais, bem como das cópias de
segurança dos dados, desde que não haja recurso envolvendo as informações neles contidas.
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3. Data a partir da qual poderão ser retirados os lacres das urnas eletrônicas e dos cartões de memória de carga.

AGOSTO DE 2018
2 de agosto - quinta-feira
(60 dias depois)
1. Último dia do prazo para o eleitor que deixou de votar apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral.
JANEIRO DE 2019
02 de janeiro - quarta-feira
(180 dias depois)
Data até a qual os candidatos ou partidos deverão conservar a documentação concernente às suas contas, desde que não
estejam pendentes de julgamento, hipótese na qual deverão conservá-la até a decisão final.
RESOLUÇÃO TRE Nº 428/2018
Fixa data, estabelece instruções para a realização de eleição suplementar direta para os cargos eletivos de Prefeito e Viceprefeito do Município de Pirapora do Bom Jesus pertencente à circunscrição da 386ª Zona Eleitoral de Barueri, e aprova o
respectivo Calendário Eleitoral.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 30, incisos IV, XVI
e XVII, e 224 do Código Eleitoral, e
CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Recurso Eleitoral nº 190-78.2016.6.26.0386.
CONSIDERANDO a decisão que determinou a renovação das eleições majoritárias realizadas em 02 de outubro de 2016 no
Município de Pirapora do Bom Jesus;
CONSIDERANDO o disposto no art. 167 da Resolução TSE nº 23.456/2015;
CONSIDERANDO o § 2º, art. 1º da Resolução TSE nº 23.472/2015 e o que estabelece a Portaria TSE nº 796/2017,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS ELEIÇÕES
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Designar o dia 3 de junho de 2018 para a realização de nova eleição para os cargos de Prefeito e Vice-prefeito do
Município de Pirapora do Bom Jesus.
Art. 2° Aplicam-se a esta eleição, no que couber, os dispositivos da legislação eleitoral vigente, assim como todas as
instruções do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional relativas ao pleito municipal de 2016, bem como as
instruções expedidas por este Tribunal disciplinando a Arrecadação e Prestação de Contas de Campanha e a publicação de
atos processuais no Mural Eletrônico.
Art. 3° Estarão aptos a votar na eleição suplementar os eleitores constantes do cadastro eleitoral em situação regular e com
domicílio eleitoral no Município de Pirapora do Bom Jesus até o dia 3 de janeiro de 2018.
Art. 4° Poderá participar da eleição suplementar o partido político que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior
Eleitoral até seis meses antes do pleito e que, até a data da convenção, tenha constituído órgão de direção no Município,
devidamente anotado neste Tribunal Regional Eleitoral.
SEÇÃO II
DA PREPARAÇÃO DAS ELEIÇÕES
Art. 5° A partir de 4 de maio até 7 de junho de 2018, o Cartório da 386 ª Zona Eleitoral funcionará das 12 às 19 horas nos dias
úteis, e das 13 às 19 horas aos sábados, domingos e feriados.
Art. 6º Poderão ser mantidas as mesas receptoras e a junta eleitoral que funcionaram no último pleito ordinário, facultado ao
Juiz Eleitoral determinar as substituições que se fizerem necessárias, nos termos da lei eleitoral.
Art. 7º As mesas receptoras de votos serão constituídas por quatro integrantes, sendo um Presidente, um Primeiro e um
Segundo Mesários e um Secretário, a serem convocados e nomeados pelo Juiz Eleitoral até 14 de maio de 2018.
Parágrafo único. É facultada a nomeação de eleitores para apoio logístico, em número e pelo período necessário, observado
o limite de 5 dias, para atuarem como auxiliares dos trabalhos eleitorais e cumprirem outras atribuições a critério do Juiz
Eleitoral.
Art. 8º O Juiz Presidente da Junta Eleitoral fica autorizado a nomear os membros e demais componentes da Junta Eleitoral,
publicando-se o respectivo edital no Diário da Justiça Eletrônico até o dia 24 de maio de 2018.
Art. 9º O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo poderá autorizar que seja ultrapassado o quantitativo 450 (quatrocentos e
cinquenta) eleitores na urna, por meio de agregação de seções eleitorais, visando a racionalização dos trabalhos, desde que
não importe em nenhum prejuízo à votação.
Art. 10. Não serão instaladas Mesas Receptoras de Justificativa no dia do pleito.
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§ 1º O eleitor que deixar de votar por não se encontrar em seu domicílio eleitoral poderá justificar sua ausência até 2 de agosto
de 2018, por meio de requerimento formulado perante a zona eleitoral em que se encontrar, a qual providenciará sua remessa
ao juízo competente.
§ 2º Para o eleitor que se encontrar no exterior na data do pleito, o prazo de que trata o caput será de 30 dias, contado do seu
retorno ao País.
CAPÍTULO II
DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS
Art. 11. As convenções destinadas a deliberar sobre a escolha dos candidatos a Prefeito e a Vice-prefeito e a formação de
coligações serão realizadas no período de 26 de abril à 1º de maio de 2018, obedecidas as normas contidas no estatuto
partidário, encaminhando-se a via da ata digitada e devidamente assinada ao Juízo Eleitoral, acompanhada de cópia da lista
de presença dos convencionais com as respectivas assinaturas.
CAPÍTULO III
DO REGISTRO DE CANDIDATURAS
SEÇÃO I
DOS CANDIDATOS
Art. 12. Poderão concorrer como candidatos os eleitores que possuírem domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo
prazo mínimo de seis meses antes da data da eleição e estiverem com a filiação partidária deferida no mesmo prazo,
ressalvado prazo maior estabelecido no estatuto da agremiação, observadas as demais condições de elegibilidade e as causas
de inelegibilidade.
§ 1º No caso de ser necessária a desincompatibilização, o candidato deverá se afastar do cargo gerador de inelegibilidade nas
24 (vinte e quatro) horas seguintes a sua escolha em convenção partidária.
§ 2º O candidato que deu causa à nulidade da eleição não poderá participar da renovação do pleito.
SEÇÃO II
DO REGISTRO DE CANDIDATOS
Art. 13. O prazo para a entrega, no Cartório Eleitoral, do requerimento de registro de candidatura pelos partidos políticos e
coligações encerrar-se-á, improrrogavelmente, às 19 horas do dia 4 de maio de 2018.
§ 1º No mesmo dia em que receber os pedidos, o Juízo Eleitoral providenciará a publicação do edital no Cartório, para ciência
dos interessados, passando a correr os prazos do art. 3º e seguintes da Lei Complementar n° 64/1990.
§ 2° Os prazos a que se refere o § 1º são peremptórios e contínuos e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados.
§ 3º O pedido de registro deverá ser gerado obrigatoriamente em meio digital e impresso pelo sistema disponibilizado pelo
TSE.
§ 4º Na hipótese de o partido ou a coligação não requerer o registro de filiado escolhido em convenção, este poderá fazê-lo
individualmente perante o Juízo Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à publicação das
listas pela Justiça Eleitoral.
Art. 14. As impugnações ao registro de candidatura serão decididas juntamente com o pedido de registro em uma única
decisão e seguirão o rito do art. 3º e seguintes da Lei complementar n° 64/1990.
Art. 15. A partir da publicação da sentença passará a correr o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para este
Tribunal.
Parágrafo único. Na mesma data em que for protocolizada a petição de recurso terá início o prazo de 3 (três) dias para a
apresentação de contrarrazões, intimado o recorrido em cartório.
Art. 16. No caso de recurso, após o devido processamento, os autos serão imediatamente remetidos a este Tribunal, inclusive
por portador, se houver necessidade decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta do
recorrente, sendo o feito distribuído no mesmo dia em que for protocolado e encaminhado à Procuradoria Regional, para emitir
seu parecer em até 2 (dois) dias. O Relator terá o prazo de 3 (três) dias para apresentar o processo a julgamento, mediante
publicação de pauta no local de costume. (art. 10, Lei Complementar n° 64/1990)
CAPÍTULO IV
DA PESQUISA ELEITORAL
Art. 17. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar junto ao Juízo da 386ª Zona Eleitoral de Barueri até cinco
dias antes da divulgação, as informações previstas pelo artigo 33 da Lei n° 9.504/97.
Parágrafo único. O registro da pesquisa será obrigatoriamente realizado por meio do Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais, disponível na página do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na internet.
CAPÍTULO V
DA PROPAGANDA ELEITORAL
Art. 18. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 5 de maio de 2018, observados, em todas as suas
modalidades, os prazos fixados no Calendário anexo a esta Resolução.
§ 1º A propaganda eleitoral do novo pleito será regulada, no que couber, pela Resolução TSE nº 23.457/2015 e pela Lei n°
9.504/97, inclusive quanto aos respectivos prazos processuais.
§ 2º A divulgação, em rede de rádio e televisão, se couber, da propaganda eleitoral gratuita deverá ser disciplinada pelo Juiz
Eleitoral após reunião prévia com partidos políticos, coligações, candidatos, emissoras e Ministério Público Eleitoral a ser
veiculada nos dias e horários previstos no artigo 47, inciso VI, alíneas “a” e “b” da Lei n° 9.504/97, observando-se o calendário
anexo a esta Resolução.
CAPÍTULO VI
DA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS
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Art. 19. A data da diplomação do Prefeito e do Vice-prefeito eleitos será fixada em ato próprio pelo Juiz Eleitoral, obedecido o
prazo limite de 6 de julho de 2018.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. A primeira via da Ata Geral da Eleição será arquivada no Cartório Eleitoral e a segunda, com os respectivos anexos,
ficará em local designado pelo presidente da Junta Eleitoral responsável pela totalização, pelo prazo de três dias, para exame
dos partidos políticos e das coligações interessadas.
Parágrafo único. Findo o prazo previsto no caput, os partidos políticos e as coligações poderão apresentar reclamações, no
prazo de dois dias, as quais serão decididas pela Junta Eleitoral, em igual prazo.
Art. 21. Fica aprovado, para a eleição suplementar de Pirapora do Bom Jesus, o Calendário Eleitoral constante do Anexo
Único que integra a presente Resolução.
Art. 22. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, aos dez dias do mês de abril de 2018.
(a) Desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin - Presidente
(a) Desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior - Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
(a) Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza
(a) Juíza Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi
(a) Juiz Marcelo Coutinho Gordo
(a) Juiz Manuel Pacheco Dias Marcelino
(a) Juiz Marcus Elidius Michelli de Almeida

CALENDÁRIO ELEITORAL
Eleições Suplementares de 3 de junho de 2018
DEZEMBRO DE 2017
3 de dezembro – segunda-feira
(6 meses antes)
Data até a qual todos os partidos políticos que pretendam participar das Eleições Suplementares do Município de Pirapora do
Bom Jesus devem ter obtido registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (Lei n°. 9.504/97, art. 4º)
Data até a qual os que pretendam ser candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Pirapora do Bom Jesus
nas Eleições Suplementares devem estar com a filiação deferida no âmbito partidário, desde que o estatuto partidário não
estabeleça prazo superior (Lei n°. 9.504/97, art. 9º, caput).
Data até a qual os que pretendam ser candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Pirapora do Bom Jesus
devem ter domicílio eleitoral na circunscrição (Lei n°. 9.504/97, art. 9º, caput)
JANEIRO DE 2018
3 de janeiro - sexta-feira
(151 dias antes)
1. Data até a qual os eleitores aptos a votar deverão estar regularmente inscritos (Lei n°. 9.504/97, art. 91, caput)
ABRIL DE 2018
20 de abril – sexta-feira
(44 dias antes)
1. Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir programa apresentado ou comentado por précandidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição de multa prevista no § 2º do art. 45 da Lei
nº 9.504/97 e de cancelamento do registro de candidatura do beneficiário (Lei nº 9.504/97, art. 45, § 1º).
26 de abril – quinta-feira
(38 dias antes)
Data a partir da qual é permitida a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolher os candidatos
aos cargos de Prefeito e Vice-prefeito (Lei n°. 9.504/97, art. 8º, caput).
2. Data a partir da qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as
instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
3. Data a partir da qual não será permitida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral e as entidades ou
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos possíveis candidatos, para conhecimento
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público, ficam obrigadas a registrar, no juízo eleitoral competente para o registro das respectivas candidaturas, as informações
previstas em lei e em instruções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
4. Data a partir da qual é assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidas por qualquer veículo de comunicação social (Lei n° 9.504/97, art. 58, caput).
5. Início do período para nomeação dos membros das Mesas Receptoras de Votos.
MAIO DE 2018
1º de maio - terça-feira
(33 dias antes)
1. Último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre as coligações e escolha dos candidatos a Prefeito
e Vice-prefeito.
2 de maio - quarta-feira
(32 dias antes)
1. Último dia para o candidato escolhido em convenção desincompatibilizar-se, observada a data da escolha em convenção.
3 de maio – quinta-feira
(1 mês antes)
Data a partir da qual é vedado aos candidatos participarem de inaugurações de obras públicas.
Data a partir da qual é vedada, na realização de inaugurações, a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.
Data a partir da qual são vedadas aos agentes públicos as condutas descritas no artigo 73, incisos V e VI, alínea "a", da Lei n°
9.504/97.
4 de maio – sexta-feira
(30 dias)
1. Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem no Cartório Eleitoral, até às 19 horas, o requerimento de
registro de candidatos a Prefeito e Vice-prefeito.
2. Último dia para a afixação do edital dos candidatos que requereram registro, observada a data do recebimento do pedido.
3. Data a partir da qual o Cartório da 386ª Zona Eleitoral permanecerá aberto aos sábados, domingos e feriados, em regime de
plantão.
4. Data a partir da qual a divulgação de atos judiciais e as intimações referentes aos Processos de Registro de Candidaturas,
Representações, Reclamações e Pedidos de Resposta, bem como as Prestações de Contas de candidatos eleitos, serão
publicadas no Mural Eletrônico da Justiça Eleitoral de São Paulo (Resolução TRE/SP nº 399/2017).
5. Último dia para a afixação, no Cartório Eleitoral, dos nomes dos membros indicados para comporem a Junta Eleitoral.
6. Data a partir da qual o Juiz Eleitoral convocará, se couber, os partidos políticos e a representação das emissoras de
televisão e de rádio para deliberar sobre a propaganda eleitoral gratuita e, sendo o caso, elaborará o plano de mídia para uso
da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito.
5 de maio - sábado
(29 dias antes)
1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral.
2. Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão realizar comícios e utilizar aparelhagem de
som fixa, das 8 horas às 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por
mais 2 horas.
3. Data a partir da qual os candidatos, os partidos políticos ou as coligações podem fazer funcionar, das 8 às 22 horas, altofalantes ou amplificadores de som, nas suas sedes ou em veículos (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 9º)
4. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral na internet, vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda
paga (Lei n° 9.504/97, arts. 57-A e 57-C, caput).
5. Data a partir da qual, até às 22 horas da véspera da eleição, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada,
carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos, observados os
limites e as vedações legais (Lei n° 9.504/97, art. 39, § 9º).
6 de maio - domingo
(28 dias antes)
1. Último dia, observado o prazo de quarenta e oito horas contadas da publicação do edital de candidaturas requeridas, para os
candidatos escolhidos em convenção solicitarem seus registros ao Juízo Eleitoral competente, até às 19 horas, caso os
partidos políticos ou coligações não os tenham requerido.
2. Último dia para a afixação do edital dos candidatos que requereram registro individual, observada a data do recebimento do
pedido.
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7 de maio - segunda-feira
(27 dias antes)
1. Data a partir da qual os nomes de todos aqueles que constem do edital/lista de registros de candidatura publicado deverão
ser incluídos nas pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos ao entrevistado.
2. Último dia para os partidos políticos impugnarem, em petição fundamentada, os nomes das pessoas indicadas para compor
a Junta Eleitoral.
8 de maio - terça-feira
(26 dias antes)
1. Último dia para o Juiz Eleitoral responsável pela propaganda eleitoral no município realizar sorteio para a escolha da ordem
de veiculação da propaganda de cada partido político ou coligação no primeiro dia de horário eleitoral gratuito (Lei n° 9.504/97,
art. 50).
9 de maio - quarta-feira
(25 dias antes)
1. Último dia para impugnar os pedidos de registros requeridos, observada a publicação do edital.
2. Último dia para a publicação do anúncio da data da nomeação dos componentes das Mesas Receptoras de Votos.
11 de maio - sexta-feira
(23 dias antes)
1. Último dia para impugnar os pedidos de registros individuais requeridos, observada a publicação do edital.
14 de maio - segunda-feira
(20 dias antes)
1. Data em que todos os pedidos de registro de candidatos a Prefeito e Vice-prefeito, exceto os impugnados, devem estar
julgados pelo Juiz Eleitoral e publicadas as respectivas decisões.
2. Último dia para a publicação da nomeação dos membros das Juntas Eleitorais no DJE.
3. Último dia para a designação dos locais de votação, assim como da nomeação dos membros das respectivas Mesas
Receptoras de Votos.
4. Último dia para o pedido de registro de candidatura às eleições majoritárias na hipótese de substituição, exceto em caso de
falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esta data, observado, em qualquer situação, o
prazo de até dez dias contados do fato ou da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei n° 9.504/1997, art. 13, §§ 1º e
3º).
16 de maio - quarta-feira
(18 dias antes)
1. Último dia para os partidos políticos e coligações reclamarem da nomeação dos membros das Mesas Receptoras de Votos,
observado o prazo de dois dias da nomeação.
17 de maio - quinta-feira
(17 dias antes)
1. Último dia para os partidos políticos reclamarem da designação da localização das Mesas Receptoras de Votos, observado
o prazo de três dias contados da publicação.
18 de maio - sexta-feira
(16 dias antes)
1. Último dia para o Juiz Eleitoral decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação dos membros das Mesas
Receptoras de Votos, observado o prazo de 48 horas da respectiva apresentação.
21 de maio – segunda-feira
(13 dias antes)
1. Início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se couber.
24 de maio - quinta-feira
(10 dias antes)
1. Último dia para o Juiz Eleitoral publicar edital contendo a composição da Junta Eleitoral.

27 de maio - domingo
(7 dias antes)
1. Último dia para os partidos políticos e coligações oferecerem impugnação motivada aos nomes dos escrutinadores e aos
componentes da Junta Eleitoral, constantes do edital publicado.
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29 de maio - terça-feira
(5 dias antes)
1. Data em que todos os recursos sobre pedidos de registro de candidatos devem estar julgados pelo TRE e publicadas as
respectivas decisões.
2. Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito.
3. Data a partir da qual e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo
em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvoconduto.

31 de maio - quinta-feira
(3 dias antes)
1. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, se couber.
JUNHO DE 2018
1º de junho - sexta-feira
(2 dias antes)
Último dia para a realização de debates.
2. Último dia para os partidos políticos e coligações indicarem aos juízos eleitorais os nomes das pessoas autorizadas a
expedir as credenciais para fiscais e delegados.
3. Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de
sonorização fixa, entre 8 horas e 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser
prorrogado por mais 2 horas.
4. Último dia para divulgação paga na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada
candidato, partido político ou coligação, de um oitavo de página de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide.
2 de junho - sábado
(1 dia antes)
1. Último dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 horas e as 22 horas.
2. Último dia para a promoção de carreata e distribuição de material de propaganda política.
3 de junho - domingo
1. Dia das Eleições.
Às 7 horas
Instalação da seção eleitoral
Às 8 horas
Início da votação
Às 17 horas
Encerramento da votação
Depois das 17 horas
- Emissão do boletim de urna e início da apuração dos resultados.
- Elaboração da Ata Geral das Eleições em 2 vias
- Publicação de comunicado para que os partidos políticos e coligações compareçam ao Cartório Eleitoral para exame da Ata
Geral da Eleição, seus anexos e documentos de votação nos dias designados.
4 de junho - segunda-feira
(1 dia depois)
1. Último dia para que o TRE publique em sua página da Internet os dados da votação especificados por seção eleitoral e as
tabelas de correspondência entre urna e seção.
5 de junho - terça-feira
(2 dias depois)
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1. Último dia do período em que nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.
2. Início do prazo de 3 dias para exame da Ata Geral da Eleição e respectivos anexos, pelos partidos e coligações
interessados.
3. Data até a qual os feitos eleitorais terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as
instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
6 de junho - quarta-feira
(3 dias depois)
1. Último dia do prazo para o mesário que abandonar os trabalhos durante a votação apresentar ao Juiz Eleitoral sua
justificativa.
2. Último dia do prazo para conclusão dos trabalhos de apuração pela Junta Eleitoral.
7 de junho - quinta-feira
(4 dias depois)
1. Data a partir da qual o Cartório Eleitoral da 386ª Zona Eleitoral não mais permanecerá aberto aos sábados, domingos e
feriados.
2. Último dia para exame da Ata Geral da Eleição e respectivos anexos, pelos partidos políticos e coligações interessados.
11 de junho - segunda-feira
(8 dias depois)
1. Último dia do prazo para os partidos políticos e coligações apresentarem reclamações contra o resultado da eleição.
13 de junho - quarta-feira
(10 dias depois)
1. Último dia do prazo para os candidatos e partidos políticos encaminharem ao Juiz Eleitoral as prestações de contas.
2. Último dia para a retirada das propagandas relativas às eleições, com a restauração do bem, se for o caso.
3. Último dia para o mesário que faltou à votação apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral.
4. Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem contestação sobre eventuais reclamações relativas ao
resultado da eleição apresentadas durante o período de exame da Ata Geral da Eleição e respectivos anexos.

15 de junho – sexta-feira
(12 dias depois)
1. Último dia para a Junta Eleitoral decidir sobre as reclamações contra o resultado das eleições e apresentar aditamento à Ata
Geral da Eleição, com proposta das modificações que julgar procedentes ou com a justificativa da improcedência das
arguições.
18 de junho – segunda-feira
(15 dias depois)
1. Último dia para a proclamação dos eleitos.
JULHO DE 2018
3 de julho - terça-feira
(30 dias depois)
Último dia do prazo para publicação no Mural Eletrônico da decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos.
2. Data a partir da qual a divulgação de atos judiciais e as intimações processuais não mais serão publicadas no Mural
Eletrônico da Justiça Eleitoral de São Paulo.
6 de julho - sexta-feira
(33 dias após)
1. Último dia para a diplomação dos eleitos.
10 de julho - terça-feira
(37 dias depois)
1. Último dia para os partidos e coligações solicitarem os arquivos de log dos sistemas GEDAI e de totalização, cópia dos
boletins de urna, do log das urnas e dos arquivos com o Registro Digital do Voto.
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2. Data a partir da qual não mais há necessidade de preservação e guarda dos documentos e materiais produzidos nas
eleições suplementares, dos meios de armazenamento de dados utilizados pelos sistemas eleitorais, bem como das cópias de
segurança dos dados, desde que não haja recurso envolvendo as informações neles contidas.
3. Data a partir da qual poderão ser retirados os lacres das urnas eletrônicas e dos cartões de memória de carga.
AGOSTO DE 2018
2 de agosto - quinta-feira
(60 dias depois)
1. Último dia do prazo para o eleitor que deixou de votar apresentar justificativa ao Juiz Eleitoral.
JANEIRO DE 2019
02 de janeiro - quarta-feira
(180 dias depois)
Data até a qual os candidatos ou partidos deverão conservar a documentação concernente às suas contas, desde que não
estejam pendentes de julgamento, hipótese na qual deverão conservá-la até a decisão final.

ATOS DO PRESIDENTE
COMUNICADOS DA PRESIDÊNCIA

COMUNICADO
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em sessão de 10 de abril de 2018, deliberou, à unanimidade, designar sessão para
o dia 23 de abril do corrente, com início às 16 horas, para realização da solenidade de posse do Exmo. Sr. Juiz Marcus Elidius
Michelli de Almeida como Membro Efetivo da Corte.
DESPACHOS DO PRESIDENTE

DESIGNAÇÃO DE JUÍZO ELEITORAL
Processo PAD n. 3.114/2018
Juízo da 163ª ZE – Osvaldo Cruz
Tendo em vista a vacância das duas unidades judiciais da Comarca de Osvaldo Cruz e o requerimento do Dr. Paolo Pellegrini
Júnior, Juiz da 143ªZE – Tupã, designo, interinamente, para exercer as funções de Juízo da 163ª ZE – Osvaldo Cruz, a partir
da publicação e até ulterior deliberação, a 1ª Vara da Comarca de Osvaldo Cruz, no momento acumulada pelo Dr. Rodrigo
Antonio Menegatti, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pacaembu.
Comunique-se
São Paulo, 9 de abril de 2018
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
Presidente
CORREGEDORIA ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO - SEÇÃO DE PROCESSAMENTO I
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DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL Nº 327-12.2016.6.26.0014 - Classe 30ª
RECORRENTE(S): EDUARDO CORBANEZI
RECORRIDO(S): MM. JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL DE ARARAS
ADVOGADO(S): CARLOS ALBERTO CARPINI - OAB: 190887/SP
Procedência: ARARAS-SP (14ª ZONA ELEITORAL - ARARAS)
Assunto: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo Vereador
Despacho(s): Fls. 87/106: Admito, com fundamento no artigo 276, I, "b", do Código Eleitoral, o processamento do recurso
especial, pois, no caso em tela, em virtude de suas peculiaridades, em tese, configurado o dissídio jurisprudencial com o
paradigma do colendo Tribunal Superior Eleitoral nº 273-24.2016.6.02.0011, relativos à aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade quando diminuto o valor da irregularidade.
Intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal.
São Paulo, 5 de abril de 2018.
Nuevo Campos - Vice-Presidente

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO - SEÇÃO DE PROCESSAMENTO II
DESPACHOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 145-73.2013.6.26.0000 - Classe 25ª
INTERESSADO(S): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB DE SÃO PAULO, PELO DIRETÓRIO ESTADUAL
ADVOGADO(S): PAULO HAMILTON SIQUEIRA JUNIOR - OAB: 130623/SP
Procedência: SÃO PAULO-SP
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - ELEIÇÕES - 2012 - FINAL
Despacho(s): "Nos termos dos artigos 523, § 1º, 835, inciso I e 854, do Código de Processo Civil, proceda-se à penhora de
ativos financeiros do executado, no valor de R$ 326.994,25.
Determino, ainda, a inclusão do executado no CADIN e em cadastros de inadimplentes (alínea "d" - fl. 1.182).
São Paulo, 2 de abril de 2018. (a) Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza - Relator".
PROTOCOLADO TRE/SP Nº 16.526/2018
ADVOGADO(S): JOEL DE SOUZA BAPTISTA - OAB: 257.264/SP
Na petição protocolada sob nº 16.526/2018, foi proferido o seguinte despacho: "Considerando a Resolução TRE/SP nº
410/2017, que instituiu o Processo Judicial Eletrônico neste Regional e a obrigatoriedade de sua utilização pelo público
externo, a partir de 30/10/2017, restitua-se ao interessado, para observância da disciplina indicada.
São Paulo, 10 de abril de 2018. (a) Desembargador Cauduro Padin - Presidente".
RECURSO ELEITORAL Nº 13-32.2017.6.26.0305 - Classe 30ª
RECORRENTE(S): GILSON OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ADVOGADO(S): DMITRI OLIVEIRA ABREU - OAB: 203407/SP; AUGUSTO CEZAR PINTO DA FONSECA - OAB: 83141/SP;
FABIANA VANSAN - OAB: 204284/SP
Procedência: RIBEIRÃO PRETO-SP (305ª ZONA ELEITORAL - RIBEIRÃO PRETO)

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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Assunto: DIREITO ELEITORAL - Meios Processuais - Representação - Eleições - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral
- Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
Despacho(s): "Acolho a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Intime-se pessoalmente o recorrente, por carta, para, querendo, constituir novo advogado e apresentar recurso, no prazo de 15
dias.
São Paulo, 6 de abril de 2018.
(a) Desembargador Fábio Prieto de Souza - Relator".
RECURSO ELEITORAL Nº 527-54.2016.6.26.0164 - Classe 30ª
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
LITISCONSORTE(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB DE RIOLÂNDIA; JOAQUIM ROBERTO
MEGA; COLIGAÇÃO "RIOLÂNDIA SEMPRE NO CAMINHO CERTO"
RECORRIDO(S): FABIANA BARCELOS FERREIRA; BALTAZAR DE QUEIROZ
ADVOGADO(S): THIAGO TOMMASI MARINHO - OAB: 272004/SP; LUIS AUGUSTO BORSOE - OAB: 221247/SP;
GUILHERME RUIZ NETO - OAB: 303736/SP; BRUNO LANNI FUSCO - OAB: 275278/SP; DARCI COSTA JUNIOR - OAB:
221174/SP; DARCI COSTA JUNIOR - OAB: 221174/SP; DEISE CRISTINA CARDOZO GALHARDO GONÇALVES - OAB:
277567/SP; KARINA DE PAULA KUFA - OAB: 245404/SP; VERA LUCIA CABRAL - OAB: 119832/SP; AMILTON AUGUSTO
DA SILVA JUNIOR - OAB: 351425/SP; RAPHAEL CARDOZO GONÇALVES - OAB: 328285/SP
Procedência: RIOLÂNDIA-SP (164ª ZONA ELEITORAL - PAULO DE FARIA)
Assunto: DIREITO ELEITORAL - Meios Processuais - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Eleições - Transgressões
Eleitorais - Abuso - Abuso - De Poder Econômico - Captação Ilícita de Sufrágio - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito
Despacho(s): "Fls. 1016/1037: NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, tendo em vista que não reúne os pressupostos
específicos de admissibilidade.
Com efeito, a partir da análise soberana dos fatos e provas delineados aos autos, a egrégia Corte Regional concluiu que o
conjunto probatório não demonstra, com a segurança e certeza necessárias, a prática da conduta descrita no artigo 41-A, da
Lei das Eleições, e para alterar esse entendimento seria imprescindível o reexame de todo o arcabouço fático-probatório
coligido aos autos, providência inadmissível nesta fase recursal, conforme vedação contida na Súmula nº 24 do colendo
Tribunal Superior Eleitoral. Por conseguinte, resta inviabilizada a análise da suposta ofensa ao art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
Ademais, considerando-se a ausência de similitude entre os julgados apontados como paradigma, os recorrentes não lograram
êxito em demonstrar o alegado dissídio jurisprudencial. Neste ponto, anote-se que o Plenário, em nenhum momento, sinalizou
no sentido de que o pedido implícito de votos seria insuficiente à caracterização da captação ilícita de sufrágio, assentando, tão
somente, que o depoimento nesse sentido se revelou isolado nos autos. Assim, não se vislumbra a necessária semelhança
entre a decisão recorrida e aquelas citadas pelos recorrentes, nas quais se entendeu pela configuração do ilícito mediante
pedido implícito de voto. São Paulo, 5 de abril de 2018. (a) CAUDURO PADIN - Presidente."

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO - SEÇÃO DE PROCESSAMENTO III
DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL Nº 704-26.2016.6.26.0129 - Classe 30ª
RECORRENTE(S): ADRIANO SILVEIRA GODOI MAGALHÃES
RECORRIDO(S): MM JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MANUEL
ADVOGADO(S): EMERSON DE HYPOLITO - OAB: 147410/SP; ALISSON RAFAEL FORTI QUESSADA - OAB: 292684/SP
Procedência: PRATÂNIA-SP (129ª ZONA ELEITORAL - SÃO MANUEL)
Assunto: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo Vereador
Despacho(s): " Vistos...
Fl. 50: Intime-se o recorrente a regularizar sua representação processual, no prazo de 3 (três) dias, nos termos do artigo 76 do
Código de Processo Civil
Após, com a regularização ou decorrido in albis o lapso concedido, sendo que neste último caso o advogado referido na
certidão de fl. 50 deverá ser excluído da autuação do presente feito, tornem os autos conclusos.
São Paulo, 10 de abril de 2018
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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(a) Juíza Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi - Relatora."
RECURSO ELEITORAL Nº 421-97.2016.6.26.0227 - Classe 30ª
RECORRENTE(S): ROGÉRIO CARDOSO FRANCO; ALMIR RODRIGUES DA ROCHA; ANTONIO CARLOS DE CAMARGO
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "COTIA QUER VOLTAR A SER FELIZ"; MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ADVOGADO(S): RICARDO VITA PORTO - OAB: 183224/SP; GUILHERME GIOMETTI SANTINHO - OAB: 317327/SP;
JULIANA CRISTINA DE CAMARGO DUARTE - OAB: 293099/SP; PAULA MARTINS DE BRITO - OAB: 313573/SP; THIAGO
FERNANDES BOVERIO - OAB: 321784/SP; MIGUEL PEREIRA NETO - OAB: 105701/SP; ROSANE ROSOLEN DE
AZEVEDO RIBEIRO - OAB: 129630/SP; MARIANA AUGUSTA PINHEIRO BORGES - OAB: 386901/SP; JULIANA CRISTINA
DE CAMARGO DUARTE - OAB: 293099/SP; PAULA MARTINS DE BRITO - OAB: 313573/SP; ALOISIO DE TOLEDO CESAR
- OAB: 21730/SP; PAULO HAMILTON SIQUEIRA JUNIOR - OAB: 130623/SP; MARCO ANTONIO DA SILVA - OAB:
306891/SP; CAIO CAMARGO SCARLATTI - OAB: 329731/SP; PATRICIA MACHADO - OAB: 189880/SP; THIAGO
FERNANDES BOVERIO OAB: 22432/DF.
Procedência: COTIA-SP (227ª ZONA ELEITORAL - COTIA)
Assunto: DIREITO ELEITORAL - Meios Processuais - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Eleições - Transgressões
Eleitorais - Abuso - De Poder Político/Autoridade - Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social - Cargo - Prefeito Cargo - Vice-Prefeito
Na petição protocolada sob nº 3.101/2018, referente ao processo em epígrafe, foi proferido o seguinte despacho:
" Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida no Agravo em Recurso Especial, protocolo SADP nº
3.101/2018, que determinou o processamento do Agravo em autos suplementares e a apresentação de cópias para sua
instrução.
Alega a existência de omissões quanto a aplicabilidade da Lei 12.322/2010, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil e
quanto a inobservância da jurisprudência sobre o tema.
É a síntese do necessário.
Conheço dos embargos de declaração, porque tempestivos, mas ficam inteiramente rejeitados, porque a matéria pertinente à
decisão interlocutória proferida em 15/02/2018 e publicada em 22/02/2018 no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, foi
devidamente analisada e enfrentada, não havendo vícios a serem sanados.
Por oportuno, transcrevo a integra da decisão:
"Nada a reconsiderar em razão da determinação de remessa ao Juízo de origem, bem como do disposto no artigo 19, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.478/2016: `As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são
irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior
manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito. (...) § 2º O agravo contra decisão que inadmitir o recurso
especial interposto contra decisão interlocutória será processado em autos suplementares, prosseguindo o curso da demanda
nos autos principais., assim determino o envio dos autos à 227ª Zona Eleitoral - Cotia para regular processamento do feito a
teor do v. Acórdão proferido nos autos do RE 421/97.
Apresentadas as cópias para instrução do Agravo de Instrumento, no prazo de 2 (dois) dias, a contar da publicação deste
despacho, proceda a Secretaria à autuação do Agravo (protocolo SADP nº 3.101/2018) no Sistema de Processo Judicial
Eletrônico-PJE, conforme as disposições contidas nas Portarias TSE nº 1.143/2016 e 885/2017."
Não se desconhece a aplicação das normas mencionadas pelo embargante, todavia, em virtude das particularidades desta
Justiça Especializada, justifica-se a formação de autos suplementares, isto porque o princípio constitucional da duração razão
razoável do processo tem conotação específica na Justiça Eleitoral consoante se extrai do artigo 97-A da Lei nº 9504/97, in
verbis: Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa
resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral."
De fato, na decisão impugnada, ficou demonstrada a razão pela qual é inviável o processamento do agravo de instrumento nos
próprios autos, sendo necessária a formação de autos suplementares.
Portanto, não se ressentido a decisão impugnada de contradição, obscuridade ou omissão, rejeito os embargos de declaração,
renovando-se o prazo concedido para apresentação das cópias.
São Paulo, 6 de abril de 2018.
(a) CAUDURO PADIN - Presidente "

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO - SEÇÃO DE PROCESSAMENTO IV
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DESPACHOS

RECURSO ELEITORAL Nº 489-03.2016.6.26.0274 - Classe 30ª
RECORRENTE(S): SILVIO CESAR SOUZA
RECORRIDO(S): MM. JUÍZO DA 274ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINAS
ADVOGADO(S): NEUSA MARIA DORIGON - OAB: 66298/SP; ARIANE DORIGON COSTA - OAB: 185169/SP; JULIANA
ESCOBAR NICCOLI DE ALMEIDA - OAB: 178330/SP; CRISLAINE ROSA DO NASCIMENTO - OAB: 154135/SP
Procedência: CAMPINAS-SP (274ª ZONA ELEITORAL - CAMPINAS)
Assunto: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo Vereador
Despacho(s): Fls. 110/120: Admito, com fundamento no artigo 276, I, "b", do Código Eleitoral, o processamento do recurso
especial.
De fato, a questão controvertida se mostra bem delineada no v. acórdão recorrido, estando configurado, em tese, o alegado
dissídio jurisprudencial com o paradigma do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte nº 274-68, no tocante à
caracterização de irregularidade relativa à aplicação de recursos próprios na campanha eleitoral sem a respectiva declaração,
por ocasião de seu Registro de Candidatura, à Justiça Eleitoral. Assim, denota-se viável a abertura da via especial para
manifestação do colendo Tribunal Superior Eleitoral.
Intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal.
São Paulo, 9 de abril de 2018.
Cauduro Padin- Presidente.

COORDENADORIA DE SESSÕES
DECISÕES PLENÁRIAS

ACÓRDÃO
RECURSO ELEITORAL Nº 680-90.2016.6.26.0066 - CLASSE Nº 30 - LIMEIRA - SÃO PAULO
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): ANDERSON CORNÉLIO PEREIRA; JOEL AMANCIO DE SOUZA; HELENO JOSÉ DOS SANTOS; LEVY
FERREIRA DE SOUZA; GERSON ELI CECCON; JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS; GENES PEREIRA DOS REIS; ISAIAS
FRANCISCO SALES; OSÉAS ALMEIDA; ISRAEL SALVADOR PEIXOTO; JHONATAN ALVES PAULO; LEANDRO
PASCOALETTI
ADVOGADO(S): ANTONIO TITO COSTA - OAB: 6550/SP; ADEMIR ALBERTO SICA - OAB: 92333/SP; ANDERSON
CORNELIO PEREIRA - OAB: 273974/SP; LEVY FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB: 248669/SP; VILSON HELOM POIER
- OAB: 329413/SP; FABIO JOSE RIBEIRO - OAB: 329336/SP
PROCEDÊNCIA: LIMEIRA-SP (66ª ZONA ELEITORAL - LIMEIRA)
Sustentou oralmente as razões do recorrido Anderson Cornélio Pereira, o Dr. Antonio Tito Costa.
Sustentou oralmente o Dr. José Ricardo Meirelles, Procurador Regional Eleitoral substituto.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. ABUSO DE PODER RELIGIOSO. INDICAÇÃO DE UM
MEMBRO DA IGREJA PARA CONCORRER NAS ELEIÇÕES DE 2016, COM EXCLUSIVIDADE. PROIBIÇÃO EXPRESSA À
ATIVIDADE POLÍTICA DE QUALQUER SEGUIDOR DIVERSO DO CANDIDATO REPRESENTADO, SOB PENA DE
SANÇÕES DE CUNHO RELIGIOSO. PROIBIÇÃO, AINDA, E SOB AS MESMAS PENALIDADES, DE QUE QUALQUER
PESSOA TRABALHASSE EM CAMPANHA DE CANDIDATO NÃO INDICADO PELA IGREJA. DIRECIONAMENTO DO
VOTO DOS FREQUENTADORES DOS CULTOS, VALENDO-SE, PARA TANTO, DA EXPLORAÇÃO DE SUA CRENÇA, EM
AUTÊNTICA VIOLAÇÃO À LIBERDADE DO VOTO. MASSIVA E OSTENSIVA PROPAGANDA ELEITORAL DURANTE OS
CULTOS. TRANSMISSÃO DOS EVENTOS VIA RÁDIO E TV PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. PROVAS
ROBUSTAS DA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA APLICAR A SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE A TODOS OS REPRESENTADOS, BEM COMO PARA CASSAR O
DIPLOMA DE ANDERSON CORNÉLIO PEREIRA, ELEITO VEREADOR NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA, NOS TERMOS DO
ART. 22, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, ACORDAM, os Juízes do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo, por votação unânime, em rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento ao recurso para
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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impor a sanção de inelegibilidade a todos os representados, bem como para cassar o diploma de Anderson Cornélio
Pereira.
Declara o voto o Desembargador Fábio Prieto.
Assim decidem nos termos do voto do(a) Relator(a), que adotam como parte integrante da presente decisão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores Paulo Galizia (Presidente em exercício), Cauduro Padin e Fábio
Prieto; dos Juízes Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, Marcelo Coutinho Gordo, Manuel Marcelino e Marcus Elidius.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.
CAUDURO PADIN - Relator(a)
ATOS JUDICIAIS

DECISÕES MONOCRÁTICAS
INQUÉRITO Nº 1-46.2013.6.26.0341 - Classe 18ª
REQUERENTE(S): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
AVERIGUADO(S): CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS
Procedência: EMBU DAS ARTES-SP (341ª ZONA ELEITORAL - EMBU DAS ARTES)
Decisão: "Nos termos da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 536/537), determino o arquivamento do presente
Inquérito Policial, com fundamento nos artigos 53, XII, do Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral, e 3º, I, da Lei nº
8.038/90.
São Paulo, 9 de abril de 2018.
(a) Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza - Relator"
AÇÃO PENAL Nº 125-07.2013.6.26.0025 - Classe 4ª
AUTOR(ES)(S): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
RÉ(U)(S)(S): PEDRO FELICIO ESTRADA BERNABÉ; WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI; FABRÍCIO OSEKO ALBANI;
DELIR DELA JUSTINA BOING; DALIRIO ROBERTO BOING; ROSA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO(S): CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS - OAB: 71377/SP; SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA OAB: 264825/SP; FABIANO SANCHES BIGÉLLI - OAB: 121862/SP; ROGÉRIO SANCHES CELICE - OAB: 228768/SP;
GISELE MIGNON BRANCO PEDERIVA - OAB: 227806/SP; MAIRA FRAGA COSTA YARID BIANOSPINO - OAB: 295906/SP;
AMAURI CÉSAR BINI JUNIOR - OAB: 325235/SP; PAULO VAGUINALDO DA CRUZ - OAB: 137246/SP; THICIANA BOING
JUNQUEIRA - OAB: 322062/SP; PAULO VAGUINALDO DA CRUZ - OAB: 137246/SP
Procedência: BIRIGUI-SP (25ª ZONA ELEITORAL - BIRIGUI)
Decisão: "Voto n. 9 - Decisão Monocrática
Ação Penal no 125-07.2013.6.26.0025
Relator: Desembargador Nuevo Campos
Autor: Procuradoria Regional Eleitoral.
Réus: Pedro Felicio Estrada Bernabé, Wilson Carlos Rodrigues Borini, Fabrício Oseko Albani, Delir Dela Justina Boing, Dalirio
Roberto Boing e Rosa Maria de Souza.
Procedência: 25ª Zona Eleitoral - Birigui/SP.
Vistos.
Declaro extinta a punibilidade dos acusados Wilson Carlos Rodrigues Borini e Pedro Felício Estrada Baernabé, em razão do
integral cumprimento das penas impostas, devidamente demonstrada nos autos (fls. 3.089/3.090, 3.100, 3.131, 3.137).
Declaro, também, extinta a punibilidade do acusado Fabrício Oseko Albani, que cumpriu regularmente a pena restritiva de
direitos imposta (fl. 3.129), em que pese ainda não tenha cumprido a sanção pecuniária (fl. 3.109).
Importa considerar, a propósito, que a alteração da redação do art. 51, do Cód. Penal, promovida pela Lei 9.268/96, implicou
em mudança relativa à execução da pena de multa, ou seja, o estatuto legal regulador da cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública passou a ser aplicável também à execução da sanção penal pecuniária, pois a multa não solvida pelo réu deverá ser
considerada como dívida de valor e não mais admite conversão para prisão.
Importa considerar, neste aspecto, que o referido dispositivo legal trata da pena de multa como dívida de valor a partir do
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, em momento anterior ao próprio término de cumprimento da pena
privativa de liberdade ou da restritiva de direitos.
Assim sendo, o poder de punir do Estado encerra-se com o cumprimento da pena privativa de liberdade ou da restritiva de
direitos, não englobando, portanto, a pena de multa, considerada dívida de valor a partir do trânsito em julgado da sentença
penal condenatória.
Desta forma, não há motivos para, cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, manter-se o Processo de
Execução, pois o simples inadimplemento da sanção pecuniária imposta em sentença condenatória não é suficiente para
obstar a extinção da punibilidade do sentenciado, conforme bem anotado na r. manifestação ministerial (fl. 3.153).
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Por outro lado, determino a expedição de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional, para os procedimentos necessários à
execução da pena de multa fixada, com remessa das peças necessárias, observadas as Normas de Serviço da Corregedoria,
Parte II, Título VII, Seção VII.
Int.
Após, arquivem-se os autos.
São Paulo, 10 de abril de 2018
(a) NUEVO CAMPOS - Relator"
RECURSO ELEITORAL Nº 134-92.2017.6.26.0262 - Classe 30ª
RECORRENTE(S): RACHEL APARECIDA DA CRUZ
RECORRIDO(S): MM. JUÍZO DA 262ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANDRÉ
ADVOGADO(S): HELTON JÚLIO FELIPE DOS SANTOS - OAB: 272553/SP
Procedência: SANTO ANDRÉ-SP (262ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANDRÉ)
Decisão: "DECISÃO Nº 266
RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO PRIETO
RECURSO ELEITORAL Nº 134-92.2017.6.26.0262
RECORRENTE: RACHEL APARECIDA DA CRUZ
RECORRIDO: MM. JUÍZO DA 262ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANDRÉ
PROCEDÊNCIA: SANTO ANDRÉ-SP (262ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANDRÉ)
Trata-se de recurso eleitoral interposto por RACHEL APARECIDA DA CRUZ contra a r. sentença (fls. 44/45) de desaprovação
das contas relativas às eleições de 2016, na qualidade de candidata a vereadora do Município de Santo André.
Alega que "todas as informações da prestação de contas já se encontravam presentes, sendo verdadeiramente caso de melhor
análise inicial" (fl. 52).
Afirma que os "recibos e doações do candidato majoritário a prefeito, ou do partido, foram feitos por outra contabilidade a qual
não temos acesso, sendo impossível a justificativa, cabendo a este sanar eventuais apontamentos em sua prestação de
contas" (fl. 57).
Pugna pelo provimento do recurso (fls. 50/57). Juntou documentos (fls. 58/127)
Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls. 130/132).
A Secretaria de Controle Interno - SCI emitiu parecer (fls. 146/148).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso (fls. 151/153).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
A candidata apresentou a peça recursal por cópia (fl. 50).
Intimada a apresentar a via original, no prazo de 3 dias (fls. 156 e 158), a recorrente se manteve inerte (fl. 159).
Por tal fundamento, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
São Paulo, 3 de abril de 2018.
(a) Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza - Relator"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 261-17.2016.6.26.0407 - Classe 30ª
EMBARGANTE(S)(S): NORTON VINÍCIUS DA SILVA CUNHA
ADVOGADO(S): BRUNA BORELLI LOSSIO - OAB: 332554/SP; LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - OAB:
335471/SP; FABIO IVO ANTUNES - OAB: 374434/SP; ESTEVAM GIRON DE LA TORRE FERREIRA - OAB: 368579/SP
Procedência: TAUBATÉ-SP (407ª ZONA ELEITORAL - TAUBATÉ)
Decisão: "DECISÃO Nº 691
RELATOR: JUIZ MARCUS ELIDIUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 261-17.2016.6.26.0407
EMBARGANTE: NORTON VINÍCIUS DA SILVA CUNHA
PROCEDÊNCIA:
TAUBATÉ-SP (407ª ZONA ELEITORAL - TAUBATÉ)
Trata-se de embargos de declaração opostos por NORTON VINÍCIUS DA SILVA CUNHA contra o v. acórdão de fls. 79/87 que,
por votação unânime, negou provimento ao seu recurso eleitoral.
O embargante assevera que há obscuridade no julgado, sustentando que a ausência de abertura de conta bancária ocorreu
em razão da sua desistência tácita em concorrer ao pleito eleitoral.
Por tais razões requer seja sanada a falha apontada, com o acolhimento dos presentes embargos de declaração e
consequente reforma da decisão embargada, para que suas contas sejam aprovadas com ressalvas.
É o Relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que os embargos são manifestamente intempestivos, razão pela qual não devem ser
conhecidos.
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Com efeito, o v. acórdão fora publicado no Diário de Justiça Eletrônico na data de 15/03/2018, conforme certidão de fl. 88,
tendo se esgotado o tríduo legal em 19/03/2018.
Contudo, os presentes embargos somente foram protocolados neste Regional em 22/03/2018 (fls. 91/93), quando já escoado o
prazo previsto no art. 275, §1º, do Código Eleitoral:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
§ 1o Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da decisão
embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa." - (grifos nossos).
Destarte, tendo em vista que os embargos deveriam ter sido protocolados até o dia 19/03/2018, segunda-feira, imperativo o
reconhecimento da sua intempestividade.
Diante do exposto e por todos os elementos que dos autos constam, não conheço dos embargos de declaração.
Publique-se.
São Paulo, 03 de abril de 2018.
(a) MARCUS ELIDIUS - Relator - TRE/SP"
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 422-21.2015.6.26.0000 - Classe 25ª
INTERESSADO(S): ALBERTINA ALEXANDRE DA SILVA - NÚMERO 2030
Procedência: SÃO PAULO-SP
Decisão: "Vistos.
Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão pela qual foram julgadas não prestadas as contas de Albertina Alexandre da
Silva, relativas às eleições 2014 (certidão: fls. 37), bem como em virtude da apresentação extemporânea das contas (fls.
40/41); determino sejam realizadas as anotações necessárias no Cadastro Eleitoral da interessada, nos termos do artigo 54,
§1º, da Resolução TSE nº 23.406/2014.
Oportunamente, tornem ao arquivo.
São Paulo, 09 ABR 2018.
(a) Marcelo Coutinho Gordo - Juiz Relator"
RECURSO ELEITORAL Nº 743-90.2016.6.26.0042 - Classe 30ª
RECORRENTE(S): ROSILENE MARIA NUNES FERREIRA ROSA
RECORRIDO(S): MM. JUÍZO DA 42ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO
ADVOGADO(S): TATIANA RANGEL DE AZEVEDO MADSEN BARBOSA - OAB: 325132/SP
Procedência: LAVRINHAS-SP (42ª ZONA ELEITORAL - CRUZEIRO)
Decisão: "DECISÃO Nº 265
RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO PRIETO
RECURSO ELEITORAL Nº 743-90.2016.6.26.0042
RECORRENTE: ROSILENE MARIA NUNES FERREIRA ROSA
RECORRIDO: MM. JUÍZO DA 42ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO
PROCEDÊNCIA: LAVRINHAS-SP (42ª ZONA ELEITORAL - CRUZEIRO)
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ROSILENE MARIA NUNES FERREIRA ROSA contra a r. sentença (fl. 22) de
desaprovação das contas de campanha, na qualidade de candidata a vereadora, nas eleições de 2016.
Sustenta, em síntese, que "considerando o pequeno percentual e/ou pequeno valor tido como alegadamente irregular, e diante
da ausência de má-fé da candidata, devem incidir ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para não
rejeitar as contas por este único motivo" (fl. 49). Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que as contas sejam
aprovadas (fls. 31/49).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo (fl. 60).
É o relatório.
Assiste razão à Procuradoria Regional Eleitoral, no tocante à intempestividade.
O artigo 77, caput, da Resolução TSE nº 23.463/2015, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos
políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de 2016, estabelece: "da decisão do Juiz Eleitoral que julgar
as contas dos partidos políticos e dos candidatos cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de três dias
contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico".
No caso, a r. decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2017, quinta-feira (fl. 27). Logo, a contagem
do tríduo legal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, encerrando-se o prazo no dia 10 de abril de 2017.
Destarte, não deve ser conhecido o recurso protocolizado no dia 11 de abril de 2017 (fl. 31).
Por tal fundamento, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intime-se.
São Paulo, 3 de abril de 2018.
(a) Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza - Relator"
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AÇÃO PENAL Nº 7709-69.2014.6.26.0000 - Classe 4ª
AUTOR(ES)(S): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
RÉ(U)(S)(S): ANTONIO DE SOUSA RAMALHO
ADVOGADO(S): JOSE PEREIRA BELEM FILHO - OAB: 266308/SP
Procedência: TABOÃO DA SERRA-SP
Decisão: "DECISÃO Nº 273
RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO PRIETO
AÇÃO PENAL Nº 7709-69.2014.6.26.0000
AUTOR: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
RÉU: ANTONIO DE SOUSA RAMALHO
PROCEDÊNCIA: TABOÃO DA SERRA-SP
Trata-se de ação penal que resultou na condenação de Antonio de Sousa Ramalho ao pagamento de 46 dias-multa, à razão de
um trigésimo do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 326, caput, combinado com o artigo 327, III, do
Código Eleitoral, em concurso formal.
A condenação transitou em julgado em 13 de novembro de 2017 (fl. 797).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (fl. 808).
É o relatório.
Intimado a cumprir a pena, por determinação do v. Acórdão (fl. 662), o condenado pagou a multa (fl. 713).
Por este fundamento, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Antonio de Sousa Ramalho.
Intime-se.
São Paulo, 3 de abril de 2018.
(a) Desembargador Federal Fábio Prieto de Souza - Relator"

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PUBLICADOS PELO PJE
INTIMAÇÃO

Processo 0600107-36.2018.6.26.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
ACÓRDÃO
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - 0600107-36.2018.6.26.0000 - Turmalina - SÃO PAULO
RELATOR(A): MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO IMPETRANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB Advogados do(a) IMPETRANTE: RICARDO VITA PORTO - SP183224,
GUILHERME GIOMETTI SANTINHO - SP317327 IMPETRADO: MM. JUÍZO DA 233ª ZONA ELEITORAL DE ESTRELA
D'OESTE Advogado do(a) IMPETRADO:
Sustentou oralmente as razões do impetrante, o Dr. Ricardo Vita Porto.
Sustentou oralmente o Dr. Pedro Barbosa Pereira Neto, Procurador Regional Eleitoral substituto.
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CASSAÇÃO DOS
DIPLOMAS DOS CANDIDATOS ELEITOS NO PLEITO MAJORITÁRIO. DECISÃO PROFERIDA AINDA EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA E CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. PEDIDO DE RETOTALIZAÇÃO DOS VOTOS E DE DESIGNAÇÃO DE
DATA PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. ENCERRADA A ANÁLISE DO FEITO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS, NÃO HÁ QUALQUER ÓBICE PARA A EXECUÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL E A CONVOCAÇÃO DAS NOVAS
ELEIÇÕES. PRECEDENTE DO TSE QUE DECLAROU, INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXPRESSÃO “APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO” PREVISTA NO ART. 224, §3º, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONCESSÃO
DA SEGURANÇA.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, ACORDAM, os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo, por votação unânime, em conceder a segurança.
Assim decidem nos termos do voto do(a) Relator(a), que adotam como parte integrante da presente decisão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores Carlos Eduardo Cauduro Padin (Presidente), Waldir Sebastião de
Nuevo Campos Junior, Fábio Prieto de Souza:, dos Juízes Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, Marcelo Coutinho Gordo, Manuel
Pacheco Dias Marcelino e Marcus Elidius Michelli de Almeida.
São Paulo, 09/04/2018 MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO
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Relator(a)
Documentos Selecionados
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO –PMDB (Diretório Municipal) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 233ª Zona Eleitoral - Estrela
D’Oeste/SP (ID n.º 18763), que determinou ao cartório que aguarde o retorno dos autos da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral e seu trânsito em julgado. Além disso, esclareceu que, antes do trânsito em julgado, qualquer pedido deve ser
endereçado diretamente ao Tribunal respectivo, vez que esgotada a jurisdição do Juízo de piso.
O impetrante sustenta (ID n.º 18752), em síntese, que “tal decisão, ao estabelecer o trânsito em julgado da ação que decretou
a cassação de mandato como marco para a realização do pleito suplementar, fere direito líquido e certo do Partido Político
Impetrante em disputar novas eleições, em período razoável para o exercício do mandato para o qual se dará a disputa”.
Outrossim, afirma que o c. Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em
julgado” prevista no §3º do artigo 224 do Código Eleitoral (TSE, E-Respe n. 139-25, Rel. Min. Henrique Neves, PSESS
28.11.16), razão pela qual o magistrado de primeiro grau não deve aguardar o trânsito em julgado da decisão para realizar a
retotalização do resultado do pleito majoritário de Turmalina e solicitar ao e. Regional a expedição de Resolução disciplinadora
de eleições suplementares para eleição de prefeito e vice do referido município.
Em razão do exposto, postula a concessão da medida liminar para que se determine a retotalização do resultado do pleito
majoritário invalidado e a fixação de data para as eleições suplementares. Ao final, requer a concessão da segurança, para o
fim de confirmar a liminar.
Por meio da decisão n. º227, foi indeferido o pedido liminar (ID n.º 18779).
Foram prestadas informações pelo Juízo da 233ª Zona Eleitoral –Estrela D’Oeste/SP (ofício n.º 05/2018, ID n.º 19136).
Em parecer, a d. Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela denegação da ordem (ID n.º 20347).
Éo relatório.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
GABINETE DO RELATOR MANUEL PACHECO DIAS MARCELINO
IMPETRANTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
IMPETRADO: MM. JUÍZO DA 233ª ZONA ELEITORAL DE ESTRELA D'OESTE
VOTO N.º 265
De início, cumpre esclarecer que, por meio a Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º 345-55/2016, foram cassados os
diplomas de FERNANDA DE MENEZES ANDREA e ALCIR ANTÔNIO DE AQUINO, respectivamente, prefeita e vice-prefeito
de Turmalina/SP, eleitos em 2016.
A sanção de cassação dos diplomas dos candidatos eleitos no pleito majoritário foi determinada em decisão proferida pelo
Juízo a quo (ID n.º 18755), a qual, em sede recursal, foi confirmada por este e. Tribunal, em votação unânime (ID n.º 18756).
Ressalte-se que foram rejeitados os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no bojo da referida ação
(ID n.º 18757).
Após, diante da interposição de recurso especial, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral em exercício indeferiu o pedido
de concessão de efeito suspensivo, bem como determinou que o Juízo Eleitoral da 233ª Zona Eleitoral –Estrela D’Oeste/SP e a
Câmara Municipal de Turmalina/SP fossem, com urgência, comunicados da decisão, para o seu cumprimento imediato (ID n.º
18758).
Inconformados, Fernanda Menezes Andrea e Alcir Antônio Aquino manejaram, no bojo da Ação Cautelar n.º 060400869.2017.6.00.0000, que tramita perante o Tribunal Superior Eleitoral, pedido de tutela provisória de urgência visando
àconcessão de efeito suspensivo ao Respe n.º 345-55/SP, o qual foi indeferido (ID n.º 18759).
Por fim, diante do requerimento encaminhado pelo impetrante (ID n.º 18761), o Juízo da 233ª Zona Eleitoral - Estrela
D’Oeste/SP, ora impetrado, expediu o seguinte despacho (ID n.º 18763):
“Aguarde-se o retorno dos autos principais, relativos à‘Ação de Investigação Judicial Eleitoral’ em comento. Antes do trânsito
em julgado, esgotada a jurisdição deste Juízo de piso, qualquer pedido deve ser endereçado diretamente ao Tribunal
respectivo. Com o retorno dos autos e trânsito em julgado da AIJE, conclusos novamente. E.O., 23/01/2018.”
O art. 224, §3º, do Código Eleitoral, dispõe o seguinte:
Art. 224, §3o, do Código Eleitoral. “A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do
diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de
novas eleições, independentemente do número de votos anulados. ”
Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral n.º
13925 –Salto de Jacuí/RS, de relatoria de Ministro Henrique Neves da Silva, publicado na sessão do dia 28/11/2016, decidiu
que “éinconstitucional a expressão ‘após o trânsito em julgado’ prevista no §3º do art. 224 do Código Eleitoral, conforme
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redação dada pela Lei 13.165/2015, por violar a soberania popular, a garantia fundamental da prestação jurisdicional célere, a
independência dos poderes e a legitimidade exigida para o exercício da representação popular”, ou seja, foram acolhidos, em
parte, os embargos de declaração “para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão ‘após o trânsito em
julgado’ prevista no §3º do art. 224 do Código Eleitoral”:
“ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS. OMISSÕES. ART. 224 DO
CÓDIGO ELEITORAL.
1. As questões de ordem pública também estão sujeitas ao requisito do prequestionamento. Precedentes. No caso, os temas
apresentados pelo embargante não devem ser analisados simplesmente a partir da natureza de ordem pública que lhes
éinerente, mas principalmente sob o ângulo da necessidade e da conveniência de este Tribunal explicitar os efeitos gerados
por sua decisão, que, por não terem sido contemplados no acórdão embargado, viabilizam o conhecimento dos embargos de
declaração.
2. A determinação da realização de nova eleição na hipótese em que o candidato eleito tem o registro de sua candidatura
indeferido não éinconstitucional, pois privilegia a soberania popular e a democracia representativa.
3. A decisão da Justiça Eleitoral que indefere o registro de candidatura não afasta o candidato da campanha eleitoral enquanto
não ocorrer o trânsito em julgado ou a manifestação da instância superior, nos termos do art. 16-A da Lei 9.504/97.
4. As decisões da Justiça Eleitoral que cassam o registro, o diploma ou o mandato do candidato eleito em razão da prática de
ilícito eleitoral devem ser cumpridas tão logo haja o esgotamento das instâncias ordinárias, ressalvada a obtenção de
provimento cautelar perante a instância extraordinária.
5. Na linha da jurisprudência desta Corte, consolidada nas instruções eleitorais, a realização de nova eleição em razão da não
obtenção ou do indeferimento do registro de candidatura deve se dar após a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral.
Interpretação sistemática dos arts. 16-A da Lei 9.504/97; 15 da Lei Complementar 64/90; 216 e 257 do Código Eleitoral.
6. Éinconstitucional a expressão "após o trânsito em julgado" prevista no §3º do art. 224 do Código Eleitoral, conforme redação
dada pela Lei 13.165/2015, por violar a soberania popular, a garantia fundamental da prestação jurisdicional célere, a
independência dos poderes e a legitimidade exigida para o exercício da representação popular.
7. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão "após o
trânsito em julgado" prevista no §3º do art. 224 do Código Eleitoral.
8. Manutenção do entendimento de que a renovação da eleição deve ocorrer após o pronunciamento do Tribunal Superior
Eleitoral nos casos em que a quantidade de votos nulos dados ao candidato eleito com registro indeferido ésuperior ao número
de votos dados individualmente a qualquer outro candidato
FIXAÇÃO DE TESE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL E CONVOCAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES.
1. As hipóteses do caput e do §3º do art. 224 do Código Eleitoral não se confundem nem se anulam. O caput se aplica quando
a soma dos votos nulos dados a candidatos que não obteriam o primeiro lugar ultrapassa 50% dos votos dados a todos os
candidatos (registrados ou não); já a regra do §3º se aplica quando o candidato mais votado, independentemente do percentual
de votos obtidos, tem o seu registro negado ou o seu diploma ou mandato cassado.
2. A expressão "após o trânsito em julgado", prevista no §3º do art. 224 do Código Eleitoral, conforme redação dada pela Lei
13.165/2015, éinconstitucional.
3. Se o trânsito em julgado não ocorrer antes, e ressalvada a hipótese de concessão de tutela de urgência, a execução da
decisão judicial e a convocação das novas eleições devem ocorrer, em regra:
3.1. após a análise dos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos processos de registro de candidatura (LC 64/90,
arts. 3º e seguintes) em que haja o indeferimento do registro do candidato mais votado (art. 224, §3º) ou dos candidatos cuja
soma de votos ultrapasse 50% (art. 224, caput); e
3.2. após a análise do feito pelas instâncias ordinárias, nos casos de cassação do registro, do diploma ou do mandato, em
decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do art. 22 da Lei Complementar 64/90 ou em ação de impugnação de
mandato eletivo.
Embargos de declaração acolhidos e providos, em parte”. (Grifou-se).
Ressalte-se que, no Recurso Extraordinário n.º 1096029/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, foi reconhecida a
repercussão geral da “discussão acerca da constitucionalidade do §3º do artigo 224 do Código Eleitoral no tocante
ànecessidade de realização de novas eleições sempre que ocorrer o indeferimento do registro de candidatura, em pleito
majoritário, independentemente do número de votos anulados” (tema n.º 986). Assim, em razão da coincidência das questões,
por meio de decisão monocrática, foi determinada a devolução dos autos do Recurso Extraordinário n.º 1028576/RS, interposto
em face da decisão do Tribunal Superior Eleitoral acima ementada. Importante destacar que, no bojo da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.º 5525, ainda em trâmite no Supremo Tribunal Federal, foi proferida decisão declarando a
inconstitucionalidade da expressão “após o trânsito em julgado’’ prevista no §3º do art. 224 do Código Eleitoral, a qual foi
publicada no Diário de Justiça Eletrônico n.º 46/2018, de 12 de março de 2018. “Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos
do voto do Relator, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da locução "após o trânsito em
julgado", prevista no §3º do art. 224 do Código Eleitoral, e para conferir interpretação conforme a Constituição ao §4º do
mesmo artigo, de modo a afastar do seu âmbito de incidência as situações de vacância nos cargos de Presidente e VicePresidente da República, bem como no de Senador da República. Vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, nos
termos de seu voto. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 8.3.2018.” (Grifou-se).
Assim, tendo em vista o entendimento firmado pela Corte Superior Eleitoral no julgado supratranscrito, encerrada a análise da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º 345-55/2016 pelas instâncias ordinárias, não há qualquer óbice para a execução da
decisão judicial e a convocação das novas eleições.
Por todo o exposto, concedo a segurança, para determinar que o Juízo da 233ª Zona Eleitoral - Estrela D’Oeste/SP: 1) proceda
àatualização dos sistemas eleitorais, com a respectiva retotalização, a fim de declarar a nulidade dos votos recebidos pela
chapa FERNANDA/ ALCIR; e 2) solicite a este e. Tribunal Regional data para as novas eleições.
É como voto.
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Manuel Marcelino
Relator
Processo 0600301-36.2018.6.26.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
PETIÇÃO (1338) Nº 0600301-36.2018.6.26.0000 (PJe) - Taubaté - SÃO PAULO RELATOR: JUIZ MARCUS ELIDIUS
AGRAVANTE: ERASMO MORE ADVOGADO DO AGRAVANTE: DOMICIO NASCIMENTO SILVA - SP52865 AGRAVADA:
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
DESPACHO
Intime-se a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) para oferta de contraminuta ao recurso de agravo, no prazo legal. Após, abra-se
vista àD. Procuradoria Regional Eleitoral.
São Paulo, 11 de abril de 2018.
MARCUS ELIDIUS Relator - TRE/SP
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Despesa de Eleição nº 30/2018
Objeto: Pregão Eletrônico para locação de kits de aparelhos eletrônicos para as Eleições 2018.
Envio das propostas: até 13 horas de 25/04/2018, quando ocorrerá a abertura. Realização da Sessão: exclusivamente por
meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. Cópias do Edital poderão ser adquiridas, a partir de 13/04/2018, na Rua
Francisca Miquelina, 123, Seção de Elaboração de Editais e Contratos – Prédio Brigadeiro – 10º andar (sala 1007) – Bela
Vista – São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, ao valor de R$ 7,04 (correspondente a R$ 0,16 por folha),
http://www.tre-sp.jus.br/transparencia/licitacoes/editais-1
e
bem
como
nos
endereços
eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br.
São Paulo, 11 de abril de 2018.
Daiane Moura de Carvalho Brzostek
Chefe da Seção de Elaboração de Editais e Contratos - substituta
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
ATOS, COMUNICADOS E PORTARIAS
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 110/2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições,
Conforme disposto no artigo 24, inciso XL, do Regimento Interno do TRE-SP, no artigo 133, inciso II, do Regulamento Interno
da Secretaria do TRE-SP e no artigo 2º da Portaria n.º 56, de 9 de julho de 1996,
RESOLVE:
Art. 1º. Com vistas à movimentação de recursos de suprimento de fundos, autoriza-se os servidores abaixo identificados a
firmar as solicitações para abertura de conta corrente para encaminhamento ao Banco do Brasil.
§ 1º. Como ordenadoras de despesas substituindo o titular:
I – Jakeline Oliveira da Silva, Coordenadora de Orçamento, inscrita no CPF n.º 087.466.588-40.
II – Cristine Keler Pessoa, Chefe da Seção de Execução Orçamentária, inscrita no CPF n.º 248.004.488-24.
§ 2º. Como gestores financeiros substituindo o titular:
I – Fernando da Silva Polo, Chefe da Seção de Conferência e Processamento de Contas, inscrito no CPF n.º 301.741.998-30.
II – Rodrigo Ferreira Campos, Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal, Benefícios e Fornecedores, inscrito no CPF n.º
225.241.478-27.
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
São Paulo, 06 de abril de 2018.
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
Presidente
Portaria 127/2018
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO, nos termos do
artigo 1º, I e II da Portaria nº 56, de 9.7.96, da E. Presidência, e
Conforme disposto nos artigos 68 e 69 da Lei n.º 4.320/64, no artigo 74, parágrafo 3º do Decreto-Lei n.º 200/67, nos artigos 45
e 46 do Decreto nº 93.872/86 (com redação do Decreto nº 2.289/97) e no artigo 60, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93,
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à conta do orçamento ordinário, no
Programa de Trabalho 02122057020GP.0035 – “Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral”, no
elemento de despesa 3390.30 – “Material de Consumo”, ao servidor Keiji Murakami, portador do CPF n.º 757.370.868-87,
Assistente de Suprimento de Fundos da Secretaria de Gestão de Serviços, para atendimento de despesas com material de
consumo, de pequeno vulto e/ou pronto pagamento.
Os recursos poderão ser utilizados até 11 de junho de 2018.
A prestação de contas deverá ser apresentada pelo suprido até 21 de junho de 2018.
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
São Paulo, 10 de abril de 2018.
Carlos Yukio Fujimoto
Secretário de Orçamento e Finanças
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 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-sp.jus.br

Ano 2018, Número 067

São Paulo, sexta-feira, 13 de abril de 2018

Página 33

ZONAS ELEITORAIS – CAPITAL
6ª ZONA ELEITORAL - VILA MARIANA
ATOS JUDICIAIS

DECISÃO
Processo nº 10-67.2018.6.26.0006
Regularização de Prestação de Contas não Prestadas
Interessado: CARLOS ALVES COUTINHO
Nos autos do processo em epígrafe, pelo MMº Juiz Eleitoral foi proferida a seguinte decisão: “Diante do informado, e
com fulcro no § 1º do artigo 73, da Resolução TSE nº 23.463/2015, proceda a Serventia a emissão do ASE 272, motivoforma 2, para o fim da regularização da situação do candidato, após o término da atual legislatura. Ciência ao MP.
Publique-se. Arquive-se.” São Paulo, 10 de abril de 2018. (a) GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO, Juiz
Eleitoral.

257ª ZONA ELEITORAL - VILA PRUDENTE
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA
REPRESENTAÇÃO: 14-51.2017.6.26.0326
ASSUNTO: Doação Acima do Limite Legal
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: DOUGLAS APARECIDO SAKUMOTO
ADVOGADO: Priscila Inchausti Grecco Oliveira, OAB/SP 265.161
Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou a presente representação em face de DOUGLAS APARECIDO SAKUMOTO
alegando que este havia efetivado doação eleitoral no valor de R$ 6.000,00 em favor do candidato Alex Pereira de Matos, nas
eleições de 2016, e que tal valor estaria acima do limite legal, infringindo, assim, o disposto no art. 23 da Lei 9.504/1997 e art.
21 da Resolução TSE 23.463. Requereu que, liminarmente, fosse decretado o acesso aos dados fiscais do representado,
resguardando-se o sigilo das informações recebidas, além da notificação do doador e, ao final, a procedência da
representação. Juntou Relatório de Conhecimento nº 394232/2016, do Ministério Público Federal, a respeito do fato objeto da
representação (fls. 02/08).
Deferida a quebra do sigilo fiscal e recebida a representação (fl. 14), vieram as informações que se encontram arquivadas em
pasta própria e sob sigilo (fl. 19).
O representado foi citado foi notificado (fls. 21) e ofereceu defesa, acompanhada de documentos (fls. 24/39). Confirmou a
doação efetuada, argumentando que desconhecia a Legislação nº 9.504/97 e a limitação imposta em seu art. 23, § 1º. Aduz
efetuar a declaração de rendimentos e desconhecia como apontar o valor doado.
Em sua manifestação de fls. 42/44, após análise dos documentos fiscais recebidos, o Ministério Público Eleitoral pugna pela
procedência da representação. O representado deixou de oferecer suas alegações finais (fls. 48 e 51).
É o relatório.
DECIDO.
O que a legislação eleitoral busca, com a vedação representada pelo limite a ser doado individualmente aos candidatos, é
obstar que particulares subsidiem candidatos e, com isso, exista um compromisso que contrarie os interesses públicos que
devem ser defendidos por aquele que for eleito. Assim, entendeu o legislador que pessoas físicas podem doar apenas valor
que não exceda a 10% dos seus rendimentos brutos do ano anterior. Tal valor não obsta que o particular manifeste seu apoio a
determinado candidato, auxiliando-o nas despesas que naturalmente decorrem da campanha. Portanto, a doação de valores
por pessoa física a candidato é lícita desde que obedecido o limite legalmente fixado.
Estabelece o artigo 23 da Lei nº 9.504/97:
Art. 23 - Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido
o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas: I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição;
No caso presente, o representado, de acordo com as informações da Receita Federal, declarou no ano de 2015 os
rendimentos no valor de R$ 30.402,78 e admitiu ter doado ao candidato Alex Pereira de Matos a quantia de R$ 6.000,00, que
representa aproximadamente 19,73% dos seus rendimentos brutos no exercício anterior. Portanto, a sua conduta infringe o
disposto no art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97, não lhe socorrendo o argumento de que ignorava referida legislação. Isto porque
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de acordo com o art. 3º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando
que não a conhece”. É desnecessária a perquirição do caráter subjetivo – a existência, ou não, de culpa ou dolo – para a
configuração da ilicitude da conduta e aplicação da multa. Comprovada a doação em excesso a que se refere o § 1º, do art. 23
da Lei nº 9.504/97, incumbe ao representado a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, o que
inexistiu no caso em análise, caracterizando-se, na hipótese dos autos, a doação acima do limite proibida pela norma eleitoral.
Assim, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequada à espécie a aplicação da sanção
pecuniária no valor de cinco vezes a quantia em excesso.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a representação oferecida pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência,
condeno DOUGLAS APARECIDO SAKUMOTO, CPF/MF nº 041.968.108-61, ao pagamento de multa, estabelecida no mínimo
legal, correspondente ao valor de cinco vezes a quantia doada em excesso.
Anote-se a presente decisão no cadastro ASE-540 (art. 1º, inciso I, alínea p, da Lei nº 64/90).
P.R.I.
São Paulo, 10 de abril de 2018.
RENATA COELHO OKIDA
Juíza Eleitoral

259ª ZONA ELEITORAL - SAÚDE
COMUNICADOS

Apoiamento partidário
COMUNICADO
LISTA DE APOIAMENTO
O Excelentíssimo Senhor Dr. VICENTE LUIZ ADUA, MM Juiz Eleitoral da 259ª Zona Eleitoral Saúde - SP, comunica que se
encontram disponíveis em cartório as fichas de apoiamento relativas ao PARTIDO UNIDADE POPULAR(UP), recebidas neste
cartório em 06/04/2018 e protocolizada sob nº 16.714/2018, para eventual impugnação, nos termos do art. 15, da Resolução
TSE nº 23.465/2015.
São Paulo, 09 de abril de 2018.

280ª ZONA ELEITORAL - CAPELA DO SOCORRO
ATOS JUDICIAIS

Sentenças da Juíza Eleitoral
REPRESENTAÇÃO – 7-03.2017.6.26.0280
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADO: GILVAN FEITOSA PATRIOTA
ADVOGADO: Ronaldo Prado Farias – OAB/SP 130.636
Assunto: Doação de recursos acima do limite legal – Pessoa Física - Eleições 2016
Procedência: 280ª Zona Eleitoral – Capela do Socorro/SP
Nos autos do processo supramencionado foi proferida sentença, em 09/04/2018, às fls. 42/43:
Vistos.
Gilvan Feitosa Patriota, qualificado na inicial, foi representado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, nos termos do
artigo 23, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/1997, porque, segundo informação prestada pelo Tribunal Superior Eleitoral,
efetuou doação à campanha eleitoral nas eleições de 2016 em desconformidade com as declarações encaminhadas à
Receita Federal, conforme informação constante do documento de fls. 06/07. Assim, por ter excedido o limite
estabelecido no artigo 23, § 1º, inciso I, da Lei Eleitoral, deveria se sujeitar ao pagamento de multa, correspondente a
cinco a dez vezes a quantia em excesso nos termos do § 3º do mesmo artigo 23 (fls. 02/04).
O representado foi notificado e apresentou defesa no prazo legal (fls. 19/25).
O Ministério Público pugnou pela improcedência da Representação (fls. 37/40).
Relatados, decido.
Com razão o Ministério Público.
De decadência não há cogitar-se, ante o texto expresso da Resolução TSE n. 23.462/2015, que conferia ao Ministério
Público prazo até o dia 31 de dezembro de 2017 para propositura da representação.
Passo à análise do mérito.
Segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, devese considerar, por presunção, que a pessoa física que não tenha declarado sua renda à RFB auferiu renda equivalente
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ao limite máximo para isenção da obrigação de entrega de Declaração de Imposto de Renda, que é de R$ 25.661,70,
estando autorizada, pois, a realizar doação até o valor de R$ 2.561,70, que é superior ao que foi doado pelo
Representado.
Não obstante, no caso sob lentes, a doação foi efetuada pelo valor estimado de R$ 4.000,00, correspondente ao serviço
prestado na qualidade de contador.
Tratando-se de doação estimável, o limite era de R$ 80.000,00 quando das eleições em comento, ou R$ 40.000,00, conforme
redação atual da Lei n. 9.504/97, art. 23, § 7º.
Tal limite, em qualquer das hipóteses, não foi ultrapassado.
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE esta REPRESENTAÇÃO.
Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se, arquivando-se os autos oportunamente com as cautelas de rigor.
Ciência ao Ministério Público Estadual.
São Paulo, 09 de abril de 2018.
(a)Vanessa Ribeiro Mateus
Juíza Eleitoral
REPRESENTAÇÃO – 9-70.2017.6.26.0280
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADA: ANDREA CHIBANI ZILLIG
ADVOGADO: Ronaldo Prado Farias – OAB/SP 130.636
Assunto: Doação de recursos acima do limite legal – Pessoa Física - Eleições 2016
Procedência: 280ª Zona Eleitoral – Capela do Socorro/SP
Nos autos do processo supramencionado foi proferida sentença, em 09/04/2018, às fls. 39/40:
Vistos.
Andrea Chibani Zillig, qualificada na inicial, foi representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, nos termos do
artigo 23, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.504/1997, porque, segundo informação prestada pelo Tribunal Superior Eleitoral,
efetuou doação à campanha eleitoral nas eleições de 2016 em desconformidade com as declarações encaminhadas à
Receita Federal, conforme informação constante do documento de fls. 06/07. Assim, por ter excedido o limite
estabelecido no artigo 23, § 1º, inciso I, da Lei Eleitoral, deveria se sujeitar ao pagamento de multa, correspondente a
cinco a dez vezes a quantia em excesso nos termos do § 3º do mesmo artigo 23 (fls. 02/04).
A representada foi notificada e apresentou defesa no prazo legal (fls. 21/28).
O Ministério Público pugnou pela improcedência da Representação (fls. 34/37).
Relatados, decido.
Com razão o Ministério Público.
De decadência não há cogitar-se, ante o texto expresso da Resolução TSE n. 23.462/2015, que conferia ao Ministério
Público prazo até o dia 31 de dezembro de 2017 para propositura da representação.
Passo à análise do mérito.
Segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, devese considerar, por presunção, que a pessoa física que não tenha declarado sua renda à RFB auferiu renda equivalente
ao limite máximo para isenção da obrigação de entrega de Declaração de Imposto de Renda, que é de R$ 25.661,70,
estando autorizada, pois, a realizar doação até o valor de R$ 2.561,70, que é superior ao que foi doado pelo
Representado.
Não obstante, no caso sob lentes, a doação foi efetuada pelo valor estimado de R$ 4.000,00, correspondente ao serviço
prestado na qualidade de advogada.
Tratando-se de doação estimável, o limite era de R$ 80.000,00 quando das eleições em comento, ou R$ 40.000,00, conforme
redação atual da Lei n. 9.504/97, art. 23, § 7º.
Tal limite, em qualquer das hipóteses, não foi ultrapassado.
Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE esta REPRESENTAÇÃO.
Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se, arquivando-se os autos oportunamente com as cautelas de rigor.
Ciência ao Ministério Público Estadual.
São Paulo, 09 de abril de 2018.
(a)Vanessa Ribeiro Mateus
Juíza Eleitoral

348ª ZONA ELEITORAL - VILA FORMOSA
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA
Representação nº 3.53.2017.6.26.0348
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Pedro Martins de Oliveira
Advogado: Wellington Pinto Costa – OAB 54866/SP
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Assunto: Representação – Doação de Recursos acima do Limite Legal p Pessoa Física – Campanha Eleitoral – Eleições 2016Pedido de Aplicação de Multa – Art. 23, § 3º da Lei nº 9504/97 – Sigilo Fiscal.
Fica o representado intimado do seguinte despacho, proferido em 11/04/2018, às fls. 70 dos autos supra mencionados.
Vistos.
Em atendimento ao princípio da ampla defesa recebo o recurso de fls. 66/69 em seus regulares efeitos.
Ao digno representante do Ministério Público Eleitoral para contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com as homenagens de estilo.
Int.
São Paulo, 11 de abril de 2018.
(a) Márcia Helena Bosch – Juíza Eleitoral

390ª ZONA ELEITORAL - CANGAÍBA
ATOS JUDICIAIS

DESPACHO DO JUIZ
REPRESENTAÇÃO Nº 21-42.2017.6.26.0003
PROTOCOLO: 116.215/2017
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): EDUARDO STIGLIANO
Vistos.
Considerando que o domicílio civil do doador localiza-se nesta jurisdição, determino a reautuação deste processo
advindo do Juízo da 3ª ZE – Santa Ifigênia. Após, vista ao MP. São Paulo, 10 de abril de 2018. (a) CLAUDIA CAPUTO
BEVILACQUA VIEIRA, juíza eleitoral

421ª ZONA ELEITORAL - TEOTÔNIO VILELA
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA - PROCESSO DE DESCARTE
Sentença nº 01/2018
Descarte de Material nº 4-76.2018.6.26.0421
Vistos, etc.
Trata-se de Processo de Descarte de Documentos da 421ª Zona Eleitoral. Conforme disposições contidas nas Normas de
Serviço da Corregedoria Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, foram observados os prazos constantes na Tabela de
Temporalidade de Documentos. Publicado Edital de Ciência de Eliminação de Documentos no DJE, não houve manifestação
de eventuais interessados no prazo de 30 dias. Desta forma, designo o dia 23/04/2018 às 11 horas para que seja procedido o
descarte dos documentos relacionados na LED de fls. 03, através de fragmentação. O descarte será realizado na sede do
Cartório Eleitoral da 421ª ZE, situado na Av. Arquiteto Vilanova Artigas, 1815, Teotônio Vilela, nesta Capital, pelos servidores
do cartório. Registre-se a sentença em livro próprio. Intime-se pessoalmente o Ministério Público. Finalizado o descarte,
elabore-se o Termo de Eliminação de Documentos, com a respectiva juntada aos autos e anotação no SADP. Proceda-se ao
arquivamento destes autos após a adoção de todas as providências necessárias. Publique-se. São Paulo, 11 de abril de 2018.
MARÍLIA CARVALHO FERREIRA DE CASTRO. Juíza Eleitoral
ZONAS ELEITORAIS – INTERIOR
22ª ZONA ELEITORAL - BATATAIS
ATOS JUDICIAIS

Despacho
Prestação de Contas Nº 11-38.2017.6.26.0022
Interessado (a) (s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de Batatais
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ADVOGADO: PEDRO JOSÉ MIOTTO NETO - OAB: 323.401/SP
Interessado (a) (s): JANAINA CASTRO DA SILVA DIAS, PRESIDENTE
ADVOGADO: PEDRO JOSÉ MIOTTO NETO - OAB: 323.401/SP
Interessado (a) (s): SARA REZENDE, TESOUREIRA
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - BATATAIS - PT - DIREITO ELEITORAL Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária - Partido Político - Órgão de Direção Municipal - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Tendo em vista que somente o Partido dos Trabalhadores - PT de Batatais juntou procuração “ad judicia” nos autos,
notifiquem-se a Presidente do Partido e a tesoureira para apresentarem procuração “ad judicia”, regularizando as suas
representações processuais, no prazo de 5 (cinco) dias.
Batatais, 10 de abril de 2018.
FABIO MARQUES DIAS
Juiz Eleitoral

23ª ZONA ELEITORAL - BAURU
ATOS JUDICIAIS

Processo nº 198-43.2017.6.26.0023
Representação por Doação Eleitoral acima do Limite Legal
Partes: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL X ARIALDO MADRUGA KRUPA
Advogados do Representado:
CLAUDIO JOSÉ AMARAL BAHIA – OAB/SP 147.106
THAÍS FAYAD MISQUIATI AMARAL BAHIA – OAB/SP 188.818
JOSÉ FERNANDO DO AMARAL JUNIOR – OAB/SP 391.731
MARCELO CORRÊA TORCINELLI – OAB/SP 326.277
Vistos.
Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público em relação a ARIALDO MADRUGA KRUPA, ao fundamento de
violação ao disposto no artigo 23, § 1º da Lei nº 9.504/97.
Recebida a representação, foram requisitadas informações à Receita Federal (fls. 19).
A parte representada, notificada nos termos do art. 22, I, “a” da LC 64/90 apresentou resposta (fls. 29/38). Alegou, em breve
resumo, que dispensada da apresentação da declaração ao IR, a doação fora realizada em percentual ao limite estabelecido
pela Lei 9.504/97, a ser calculado com base no limite de isenções do imposto de renda.
Em audiência de instrução, não arroladas inicialmente testemunhas, promoveu-se a oitiva do representado (fls. 61).
Formulado requerimento de diligências (fls. 60), seguiu-se a vinda aos autos de documentos (fls. 72/88) e a inquirição de
testemunha referida (fls. 98/9).
As partes, então, apresentaram razões finais escritas.
É o breve relato.
Fundamento e DECIDO.
A representação é improcedente, como acabou por reconhecer o representante do Ministério Público Eleitoral, secundado pela
Defesa.
Deveras, à luz da prova produzida, a parte representada auferia ao tempo da doação inquinada de irregular, rendimentos que,
posto inferiores ao limite de isenção do Imposto de Renda, viabilizavam financeiramente a doação havida.
E não há se cogitar, na espécie, de infração ao limite do art. 23 da Lei 9.504/97.
É que inviável se precisar o real rendimento auferido – apenas a existência de rendimentos – no ano imediatamente anterior a
pleito, deve ser considerado como parâmetro para verificação do limite de doação o teto para a isenção do imposto de renda
em vigor à data da doação, segundo tem orientado a jurisprudência:
“Representação – Eleição de 2006 – Doação acima do limite legal – alegação de que a pessoa física doou recursos a
candidato, com infringência do art. 23, § 1º, I da Lei 9.504/97 – Ausentes provas que permitam precisar o real rendimento
auferido pela pessoa física – ‘Teto’ instituído para isenção do imposto de renda – Parâmetro para verificação do limite de
doação – Pedido julgado improcedente” (TRE/SP, Ac. 170919, rel. Walter de Almeida Guilherme).
Assim, porque a doação questionada é inferior a 10% do limite estabelecido para isenção do imposto de renda ao tempo em
que efetivada, não como se acolher a representação formulada.
Posto isso, e em consonância com os pedidos ao final formulados pela parte representada e pelo representante JULGO
IMPROCEDENTE esta representação.
Encaminhe-se cópia das principais peças ao Ministério Público para que promova, nos termos da manifestação final de fls.
101, a requisição de investigação criminal.
P. R. I.
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Bauru, 10 de abril de 2018.
JAYTER CORTEZ JUNIOR
Juiz Eleitoral

26ª ZONA ELEITORAL - BOTUCATU
ATOS JUDICIAIS

Despachos
Processo nº 8-37.2018.6.26.0026
Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2017 – Pardinho/SP
Interessado: Comissão Provisória Municipal do Partido da República – PR – Pardinho/SP
Advogado: Ricardo Feriozzi Leotta– OAB/SP – 287.227
Presidente : Lourival Raniero
Tesoureiro : Danilo Vicente de Campos
Vistos,
Considerando a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Presidente e Tesoureiro da Comissão
Provisória Municipal do Partido da República de Pardinho/SP, na forma do § 2º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/15,
determino:
1. A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando 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;
2. A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º da Resolução
TSE nº 23.464/15;
3. A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
4. A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III do art. 45 da Resolução
TSE nº 23.464/15, no prazo de 5 (cinco) dias;
5. A manifestação do Ministério Público Eleitoral no prazo de 5 (cinco) dias;
6. A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias.
7. Após, cls.
Botucatu, 11 de abril de 2018.
Wellington Barizon
Juiz Eleitoral

Processo nº 9-22.2018.6.26.0026
Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2017 – Pardinho/SP
Interessado: Comissão Provisória Municipal do Solidariedade – SD – Pardinho/SP
Advogado: Ricardo Feriozzi Leotta– OAB/SP – 287.227
Presidente : Brunelli Paes de Almeida
Tesoureiro : Jairo José Bueno
Vistos,
Considerando a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Presidente e Tesoureiro do SD de
Pardinho/SP, na forma do § 2º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/15, determino:
1. A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando 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;
2. A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º da Resolução
TSE nº 23.464/15;
3. A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
4. A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III do art. 45 da Resolução
TSE nº 23.464/15, no prazo de 5 (cinco) dias;
5. A manifestação do Ministério Público Eleitoral no prazo de 5 (cinco) dias;
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6. A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias.
7. Após, cls.
Botucatu, 11 de abril de 2018.
Wellington Barizon
Juiz Eleitoral

Processo nº 10-07.2018.6.26.0026
Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro 2017 – Pardinho/SP
Interessado: Comissão Provisória Municipal do Democratas – DEM – Pardinho/SP
Advogado: Ricardo Feriozzi Leotta– OAB/SP – 287.227
Presidente : Paulo Sérgio de Oliveira Valverde
Tesoureiro : Ana Claudia da Rocha Oliveira
Vistos,
Considerando a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo Presidente e Tesoureiro do DEM de
Pardinho/SP, na forma do § 2º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/15, determino:
1. A publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando 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;
2. A juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º do art. 6º da Resolução
TSE nº 23.464/15;
3. A colheita e certificação nos autos das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
4. A manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III do art. 45 da Resolução
TSE nº 23.464/15, no prazo de 5 (cinco) dias;
5. A manifestação do Ministério Público Eleitoral no prazo de 5 (cinco) dias;
6. A abertura de vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias.
7. Após, cls.
Botucatu, 11 de abril de 2018.
Wellington Barizon
Juiz Eleitoral
EDITAL COM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS Nº 011/2018
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
O Excelentíssimo Senhor Doutor Wellington Barizon Meritíssimo Juiz da 026ª Zona Eleitoral de Botucatu, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em
conformidade com o artigo 45, da Resolução TSE n.º 23.464/2015, que os órgãos partidários abaixo relacionados,
apresentaram a respectiva declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando-se a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias, contados a partir da publicação do Edital, apresentação de impugnação, por meio de petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem movimentação financeira ou existência de bens estimáveis no
período.
Município
Partido
Presidente
Tesoureiro(a)
PARDINH
SD
BRUNELLI PAES DE ALMEIDA
JAIRO JOSÉ BUENO
O
PARDINH
PR
LOURIVAL RANIEIRO
DANILO VICENTE DE CAMPOS
O
PARDINH
DEM
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ANA CLAUDIA DA ROCHA OLIVEIRA
O
VALVERDE
Botucatu, 11 de Abril de 2018. Eu, Maria Cristina Ferraz da Silveira Alves, Auxiliar de Cartório, preparei e eu, Jane Lúcia de
Souza Moraes Leme, Chefe de Cartório Substituta, conferi o presente edital. Publique-se
Wellington Barizon
Juiz Eleitoral
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29ª ZONA ELEITORAL - CAÇAPAVA
ATOS JUDICIAIS

DESPACHOS DO JUÍZO ELEITORAL
PROCESSO N. 722-56.2016.6.26.0029
INTERESSADO(A): UNIÃO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
INTERESSADO(A): RICK ROCHA
ADVOGADO(A)(S): DR. RICARDO SOMERA – OAB/SP 181332
ADVOGADO(A)(S): DR. EMERSON JOSÉ DE SOUZA – OAB/SP 243445
ADVOGADO(A)(S): DR. FÁBIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS – OAB/SP 333006
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE CANDIDATO - 2016 – JAMBEIRO – CANDIDATO NÃO ELEITO – PT–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
JUÍZA ELEITORAL: Dra. SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA
Nos autos do processo supramencionado, pela Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral, foram proferidas as seguintes
decisões:
Fls. 162: “Fls. 158/159: Primeiramente, nesta data determinei a restrição de ativos financeiros em nome do devedor Rick
Rocha, até o limite atualizado e consolidado do débito (fls. 146/147), através do sistema informatizado BACENJUD, conforme
extrato anexo. Aguarde-se a concretização da providência determinada e, após, tornem os autos conclusos para apreciação do
requerimento da parte credora, caso frustrada a busca por ativos financeiros. Cumpra-se. Ciência ao MPE. Caçapava, 3 de
abril de 2018. (a) SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA. Juíza Eleitoral”
Fls. 166: “Fls. 158/159: Indefiro o pedido de penhora de parcela do soldo da parte devedora em face da impenhorabilidade
estatuída no art. 833, IV, do CPC. Ademais, a hipótese não se enquadra nas exceções constantes do § 2º do aludido artigo,
carecendo a providência requerida de amparo legal. Sem prejuízo, considerando que não foram encontrados ativos financeiros
em nome do executado, como também não foram localizados bens passíveis de penhora, determino o arquivamento dos autos,
aguardando-se provocação em arquivo. Int-se. Caçapava, 10 de abril de 2018. (a) ANA LETÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS.
Juíza Eleitoral em exercício.”

38ª ZONA ELEITORAL - CAPIVARI
COMUNICADOS

EDITAL Nº 2/2018
PRAZO: 5 (cinco) dias
O Excelentíssimo Sr. Dr. FREDISON CAPELINE, MMº. Juiz da 38ª Zona Eleitoral de Capivari, no uso de suas atribuições
legais.
V E M, tornar público, nos termos do art. 15, da Resolução TSE nº 23.465, de 7 de dezembro de 2015, que se encontra
disponível no cartório deste juízo a lista de apoiamento de eleitores ao PARTIDO NACIONAL CORINTHIANO - PNC, para os
fins que especifica o art. 7º, § 1º da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Outrossim, conforme art. 15 da Resolução TSE nº 23.465/2015, as listas e formulários disponíveis em cartório poderão ser
impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de cinco dias contados da publicação, observado o
art. 4º, § 3º, da Lei 11.419, de 15 de dezembro de 2006.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local
de costume, bem como publicado no Diário de Justiça Eleitoral de São Paulo – DJE.
Dado e passado nesta cidade de Capivari, em 11 de abril 2018. Eu, ________(José Reinaldo de Faria), chefe de cartório,
preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral.
FREDISON CAPELINE
Juiz Eleitoral
O presente edital foi publicado e afixado no local de costume, em data de __/___/2018.
permanecendo afixado até o dia __/__/2018.
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43ª ZONA ELEITORAL - CUNHA
COMUNICADOS

LISTAS DE APOIAMENTO
O Excelentíssimo Senhor Dr. VALDIR MARINS ALVES, MM. Juiz Eleitoral da 43ª Zona Eleitoral de Cunha, comunica que se
encontram disponíveis em cartório as listas/formulários de apoiamento relativas ao Partido Nacional Corinthiano, recebidas
neste cartório em 11/04/2018, para eventual impugnação, nos termos do art. 15, caput, da Resolução TSE nº 23.465/2015.
Cunha, 11 de abril de 2018.

50ª ZONA ELEITORAL - IGARAPAVA
ATOS JUDICIAIS

DESPACHO
Prestação de Contas Nº 444-89.2016.6.26.0050
Interessado (a) (s): MARCOS AUGUSTO TEIXEIRA, CPF N. 541.962.648-91
ADVOGADO: FERNANDA FRANCIELY CAMILO NOGUEIRA - OAB: 380897/SP
Interessado (a) (s): DONIZETI ANTONIO LUCINDO, CPF N. 833.645.368-72
Interessado (a) (s): FABIANO PEREIRA DE CASTRO
ADVOGADO: FERNANDA FRANCIELY CAMILO NOGUEIRA - OAB: 380897/SP
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - ELEIÇÃO MAJORITÁRIA - 2016 - IGARAPAVA - CANDIDATO NÃO
ELEITO - Eleições - Eleição Majoritária - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
DESPACHOS: Despacho de 28/02/2018
Vistos.
Acato a informação retro, em seus termos, e DETERMINO o comando do ASE 230, motivo/forma 3 para possibilitar ao
candidato substituído FABIANO PEREIRA DE CASTRO a obtenção da certidão de quitação eleitoral. Publique-se.
Igarapava, 28 de fevereiro de 2018.
Pedro Henrique Bicalho Carvalho
Juiz Eleitoral

53ª ZONA ELEITORAL - ITAPEVA
ATOS JUDICIAIS

Despacho fls. 102 - Proc. 19-19.2017.6.26.0053
Ação Penal Nº 19-19.2017.6.26.0053
Autor (es) (a (s)): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Ré (u) (s): JAIR BRIENE SOBRINHO
ADVOGADO: MARIA DO CARMO SANTOS - OAB: 107981/SP
Ré (u) (s): ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO: ENDRIGO SERRES DE FREITAS - OAB: 333.001/SP
Assunto: AÇÃO PENAL - IN - Crimes Eleitorais - ART. 302 LEI 4.737/65 E ART. 29 CP - PEDIDO DE CONDENAÇÃO
CRIMINAL - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
DESPACHOS de fls. 102, abaixo transcrito:
“Vistos.
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Fls. 100: tendo em vista as razões apresentadas, defiro o prazo solicitado para apresentação de defesa do réu ANTONIO DOS
SANTOS.
Autorizo a carga dos autos ao defensor pelo prazo de 24 horas.
Após a apresentação da defesa, voltem os autos conclusos para apreciação do requerimento de fls. 91/97 (pedido de
habilitação de assistente de acusação formulado por Aparecido Dias Balduino).
Int.
Itapeva, 11 de abril de 2018.
HELOÍSA ASSUNÇÃO PEREIRA
Juíza Eleitoral”
DESPACHO - PROVIDENCIAS
Prestação de Contas Nº 117-04.2017.6.26.0053
Interessado (a) (s): PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS - BURI
Interessado (a) (s): JULIANA APARECIDA GALVÃO ANJOS - PRESIDENTE
Interessado (a) (s): VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS - TESOUREIRO
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - BURI - PHS - CONTAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
DESPACHOS: Despacho de 11/04/2018 00:00:00
Vistos.
1. Ante a declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pela Direção Municipal, na forma do § 3º do art.
28 da Resolução TSE nº 23.464/2015, e considerando o rito previsto no art. 45 do mesmo diploma, determino:
a) o registro da apresentação das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO;
b) a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico com o nome do órgão partidário e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando 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;
c) a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III do art. 45 da Resolução
TSE nº 23.464/2015, como também sobre outras informações relevantes e pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias;
d) a manifestação do Ministério Público Eleitoral no prazo de 5 (cinco) dias; e,
e) na hipótese de impugnação ou de manifestação desfavorável da unidade técnica ou do Ministério Público Eleitoral, a
abertura de vista ao partido, ao presidente e ao tesoureiro para, querendo, manifestarem-se sobre eventual impugnação, bem
como sobre as informações e os documentos apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias.
2) Após, façam-se os autos conclusos.
3) Ficam autorizadas, em todas as fases do processo, intimações e notificações utilizando-se os meios previstos na Resolução
TSE 23.328/2010.
Itapeva, 11 de Abril de 2018.
HELOÍSA ASSUNÇÃO PEREIRA
JUIZA ELEITORAL

63ª ZONA ELEITORAL - JAÚ
ATOS JUDICIAIS

Intimação de despacho
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Autos 790-98.2016.6.26.0063
Autora: Cleonice Reginalda Furquim
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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Advogados: Alexandre Bissoli OAB/SP 298685; Luiz Carlos Ramos Furlaneto OAB/SP 227254; Andre Melo Amaro
OAB/SP 359106; Brenno Marcus Guizzo OAB/SP 358675; Guilherme Molan OAB/SP 327.533
Representado: Jorge Ivan Cassaro
Advogado: Luis Eduardo de Freitas Arato – OAB/SP 202639
Representado: Edison Luiz Antonio Osilieiro
Advogado: Edison Luiz Antonio Osilieiro OAB/MS 22395
Representado: Patricia Gonzales Bernini
Advogado: Adriano Francischini da Silva – OAB/SP 285.997
Representado: Osvaldo Alves Aranha Junior
Advogados: Carla Aparecida Aranha – OAB/SP 164.375; Eduardo do Amaral Carvalho Alves Aranha – OAB/SP 393.639
Representado: Marco Lucio Cipola
Advogado: Luis Eduardo de Freitas Arato – OAB/SP 202639; Andre Luiz Fogagnolo OAB/SP 354.439; Paulo Gabriel
Costa Ivo OAB/SP 357.405
Representado: Rodrigo Da Silva
Advogado: Cristiano Madella Tavares – OAB/SP 161.279
Representado: Luis Carlos Garcia
Advogado: Cristiano Madella Tavares – OAB/SP 161.279
Representado: Sebastião Sichieri Junior
Advogado: Cristiano Madella Tavares – OAB/SP 161.279
Representado: Luis Carlos Caseiro
Advogado: Vinicius Raymundo Stoppa – OAB/SP 314.740
Representado: João Batista Brandão Do Amaral
Advogado: José Fernando Righi – OAB/SP 83.124
Decisão de folhas 1094: “Vistos, 1) Recebo o recurso de folhas 1075/1081. 2) À parte autora para contrarrazões.3) Após,
remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.
Jaú, 11 de abril de 2018.
Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
Juiz Eleitoral

70ª ZONA ELEITORAL - MARÍLIA
ATOS JUDICIAIS

DESPACHOS
NOTÍCIA-CRIME nº 339-52.2016.6.26.0070
Protocolo nº 437.279/2016
Assunto: TERMO DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO – CRIMES ELEITORAIS – ARTIGO 325 DO CÓDIGO
ELEITORAL – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
Noticiante: SIGILOSO
Noticiado: SIGILOSO
Advogado: Ricardo Carrijo Nunes – OAB322.844/SP
Noticiado: SIGILOSO
Advogado: Ricardo Carrijo Nunes – OAB322.844/SP
Noticiado: SIGILOSO
Advogado: Ricardo Carrijo Nunes – OAB322.844/SP
Noticiado: SIGILOSO
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ernani Desco Filho, MM. Juiz Eleitoral da 70ª Zona Eleitoral de Marília/SP, nos autos
supramencionados proferiu o seguinte despacho:
Vistos.1– Diante da manifestação do douto representante do Ministério Público Eleitoral às fls. 395/414, e presentes os
requisitos do § 2º do artigo 357 do Código Eleitoral e não se vislumbrando nenhuma das hipóteses previstas no artigo 358 do
mesmo Código, recebo a denúncia oferecida contra (SIGILOSO) e (SIGILOSO). 2- Designo audiência para o dia 20/06/2018,
às 14:30 horas, a ser realizada na sala de audiência da 2ª Vara Civil da Comarca de Marília, situada à rua Lourival Freire nº
120, bairro Fragata, para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, parágrafo 1º,
incisos I a IV, da Lei 9.099/95, em face dos réus supramencionados, conforme cota ministerial de folha 395; em caso de
recusa, determino que seja realizado o depoimento pessoal do réus. 3- Proceda-se a citação pessoal dos réus, que devem
comparecer acompanhados de seus advogados. 4- Intime-se o Ministério Público Eleitoral. Marília, 06 de abril de 2018.
ERNANI DESCO FILHO. Juiz Eleitoral

Representação nº 15-28.2017.6.26.0070
Protocolo nº 113.275/2017
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Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado: Izabel Teixeira Rocha
Advogados: Nathalia Nunes Ponteli - OAB/SP 290.312;
Advogados:Carlos Roberto dos Santos Mattos – OAB/SP 71.377;
Advogados:Samuel Henrique Castanheira – OAB/SP 264.825.
Assunto: Representação – Eleições 2016 – Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral – Doação de Recurso Acima
do Limite Legal – Pessoa Física – Pedido de Providências – Aplicação de Multa – Pedido de Concessão de Liminar.
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ernani Desco Filho, MM. Juiz Eleitoral da 70ª Zona Eleitoral de Marília/SP, nos autos
supramencionados proferiu o seguinte despacho:
V I S T O S. 1. Fls. 100-104. Conheço do recurso ordinário impetrado tempestivamente pelo Ministério Público Eleitoral. 2.
Intimem-se via DJE a parte representada para que, querendo, apresente contrarrazões em cartório no prazo de 03 (três) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da representada, vista ao Ministério Público Eleitoral, fora do cartório, por igual
prazo. 3. Por fim, remetam-se os autos ao Egrégio Regional Eleitoral com as homenagens e cumprimentos do juízo. 4.
Cumpra-se. Marília, 11 de abril de 2018. ERNANI DESCO FILHO Juiz Eleitoral
DESPACHOS
RECURSO ELEITORAL nº 862-06.2012.6.26.0070
Protocolo nº 565.240/2012
Recorrente: Domingos Alcalde
Advogado: Cristiano de Souza Mazeto – OAB/SP 148.760 e outros.
Recorrente: Coligação “A mudança que a gente quer”.
Advogado: Cristiano de Souza Mazeto – OAB/SP 148.760 e outros.
Recorrente: José Expedito Carolino
Advogado: Alysson Alex Souza e Silva – OAB/SP 256.087.
Recorrente: Partido Democrático Trabalhista – PDT de Marília
Advogado: Rodolfo Sferri Meneghello – OAB/SP 228.762.
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Carlos Eduardo Gimenes
Advogado: Samuel Henrique Castanheira – OAB/SP 264.825 e outros.
Assunto: Recurso Eleitoral - Representação – Captação Ilícita de Sufrágio – Cargo - Vereador
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ernani Desco Filho, MM. Juiz Eleitoral da 70ª Zona Eleitoral de Marília/SP, nos autos
supramencionados proferiu a seguinte decisão:
V I S T O S: Considerando a certidão retro, determino que seja realizada a intimação do representado pelo correio, para que
efetue o pagamento da multa imposta, no prazo de 30 dias, a contar da juntada do comprovante de remessa local nos autos.
Após o transcurso do prazo com ou sem pagamento, voltem-me conclusos.
Marília, 11 de abril de 2018. ERNANI DESCO FILHO Juiz Eleitoral.

RECURSO ELEITORAL nº 682-87.2012.6.26.0070
Protocolo nº 537.157/2012
Recorrente: Yoshio Sérgio Takaoka.
Advogado: Cristiano de Souza Mazeto – OAB/SP 148.760 e outros.
Recorrente: Carlos Eduardo Gimenes.
Advogado: Samuel Henrique Castanheira – OAB/SP 264.825 e outros.
Recorrente: Coligação “A Mudança que a Gente quer”.
Advogado: André Sierra Assencio Almeida – OAB/SP 237.449
Recorrido: Carlos Eduardo Gimenes.
Advogado: Samuel Henrique Castanheira – OAB/SP 264.825 e outros.
Recorrido: Yoshio Sérgio Takaoka.
Recorrido: Ministério Público Eleitoral
Assistente: Herval Rosa Seabra
Advogado: Alysson Alex Souza e Silva – OAB/SP 256.087
Assistente: Coligação PSB/PSC
Advogado: André Sierra Assencio Almeida – OAB/SP 237.449
Assunto: Recurso Eleitoral - Representação – Captação Ilícita de Sufrágio – Cargo - Vereador
O Excelentíssimo Senhor Doutor Ernani Desco Filho, MM. Juiz Eleitoral da 70ª Zona Eleitoral de Marília/SP, nos autos
supramencionados proferiu a seguinte decisão:
V I S T O S. Considerando a certidão retro, determino que seja realizada a intimação do representado pelo correio, para que
efetue o pagamento da multa imposta, no prazo de 30 dias, a contar da juntada do comprovante de remessa local nos autos.
Após o transcurso do prazo com ou sem pagamento, voltem-me conclusos. Marília, 11 de abril de 2018. ERNANI DESCO
FILHO Juiz Eleitoral.
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75ª ZONA ELEITORAL - MOJI-MIRIM
ATOS JUDICIAIS

DESPACHO
Registro de Candidatura Nº 574-04.2016.6.26.0075
Requerente (s): COLIGAÇÃO DEM / PV (DEM / PV)
Candidato: DAVI CESAR FERNANDES, CARGO VEREADOR, Nº: 25555
ADVOGADO: ROBERTO LAFFYTHY LINO - OAB: 151539/SP
Impugnante (s): COLIGAÇÃO MUDANÇA PARA O FUTURO QUE QUEREMOS (PSDB / PSL / PMDB / PTC / PR / PC DO B /
PSOL / PMB / PTN / PP / PEN)
ADVOGADO: KELLY CRISTINA CAMILOTTI E OUTROS - OAB: 157399/SP
Assunto: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Registro de Candidatura - Cargos - Cargo - Vereador
DESPACHOS: de 11/04/2018
Vistos, Diante da decisão proferida no V. acórdão, que negou provimento ao agravo regimental, promova a serventia a
atualização do sistema Gerenciamento com a nova situação jurídica, expeça-se edital, com antecedência mínima de 02 dias,
convocando os partidos políticos, o ministério público e a ordem dos advogados do brasil, para acompanhamento do
reprocessamento a ser realizado, pela serventia do cartório, em 18 de abril de 2018 às 14 horas. Nos termos do art. 183, §
seguintes, da Resolução TSE nº 23456/15 promova a serventia a atualização do sistema Gerenciamento com a nova situação
jurídica, se houver alteração dos eleitos, expeça-se novos diplomas e cancele os anteriores, oficiando a câmara municipal.
Após promova o arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. (a) Paulo Henrique
Aduan Correa, Juiz Eleitoral

76ª ZONA ELEITORAL - MONTE ALTO
ATOS JUDICIAIS

EDITAL
Autos n. 58-44.2017.6.26.0076
Parte(s): Interessado: DEM DE PIRANGI
Procedência: Juízo da 76ª Zona Eleitoral – Monte Alto – SP
Assunto: Prestação de Contas – Exercício Financeiro 2016
E D I T A L N.º 09/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva, MM. Juiz da 76ª Zona Eleitoral de Monte Alto/SP, no uso de suas
atribuições legais,
V E M tornar público, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015, a abertura do
prazo de 3 (três) dias, para que qualquer interessado possa impugnar a declaração de ausência de movimentação de
recursos apresentada pelo Diretório Municipal do(s) partido político(s) a seguir arrolado(s), a qual deve ser apresentada em
petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período:
Partido
DEM - Democratas

Município
Pirangi

Presidente
Jair Lopes

Tesoureiro
Luciana Zanarelli

E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse publicado o presente Edital
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo – DJESP.
Dado e passado nesta cidade de Monte Alto/SP, aos 03 de abril de 2018. Eu, ________,Cássia Albino Borges Santos, Chefe
de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
Juiz da 76ª Zona Eleitoral de Monte Alto/SP
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78ª ZONA ELEITORAL - NOVA GRANADA
ATOS JUDICIAIS

DECISÃO
O Excelentíssimo Senhor Dr. FABIANO RODRIGUES CREPALDI, MM. Juiz Eleitoral da 78ª Zona Eleitoral de Nova
Granada/SP, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que, nos autos do processo abaixo relacionado foi prolatada
decisão de seguinte teor:
PROCESSO: 400-83.2016.6.26.0078
PROTOCOLO: 475.047/2016
INTERESSADO: EDSON ROBERTO PIRANI
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE CANDIDATO – 2016 – ONDA VERDE – CANDIDATO NÃO ELEITO –
Prestação de contas – De Candidato – Cargo – Vereador – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
ADVOGADO: RAFAEL PONTES GESTAL DE SIQUEIRA, OAB/SP 364.590
“Vistos. Diante do pedido de regularização de contas não prestadas pelo candidato ao cargo de vereador EDSON ROBERTO
PIRANI, determino, em termos de prosseguimento, a teor do quanto disposto no § 2º do art. 73 da Resolução TSE nº
23.463/2015: a) Comande-se o ASE 272, motivo/forma 2, para a inscrição eleitoral do interessado, conforme o disposto no §5º
do art. 73 da Resolução supracitada. b) Por ora, mantenho os efeitos da decisão que julgou como não prestadas as contas do
candidato, ante a inaplicabilidade de efeito suspensivo ao pedido em tela (art. 73 §2º, IV) c) Publique-se, em cartório, o edital
de que trata o art. 51 da supracitada Resolução. Havendo impugnação, abra-se visto dos autos ao prestador contas e ao MPE,
observando-se o quanto estabelecido no § 5º do referido dispositivo legal. d) Após, havendo ou não impugnação e com ou sem
manifestação do impugnado e do MPE, à unidade técnica para que apure eventual existência de recursos de fontes vedadas,
de origem não identificado e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário. Em caso positivo, façam os autos conclusos (art. 59, §3º). e) Em caso negativo, abra-se vista ao Ministério Público
eleitoral para emissão de parecer no prazo de 48 horas (art. 59, §4º) Após, venham conclusos para decisão. Nova Granada, 06
de abril de 2018 FABIANO RODRIGUES CREPALDI Juiz Eleitoral”

82ª ZONA ELEITORAL - OURINHOS
ATOS JUDICIAIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 10 DIAS
A Doutora ALESSANDRA MENDES SPALDING, Juíza da 082º Zona Eleitoral do Estado de São Paulo, na forma da Lei,
Faz saber a ROSANGELA BENEDITA RODRIGUES, candidata vereadora pelo Partido Trabalhista Nacional – PTN de
Ourinhos/SP, portadora do título eleitoral nº 1626 5827 0132, residindo atualmente em lugar incerto e não sabido, que foi
prolatada sentença de nº 307/2017 no processo de Prestação de Contas de Campanha nº 567-88.2016.6.26.0082 –
Eleições 2016, cuja parte dispositiva segue: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 45, §4º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.463/2015, declaro não prestadas as contas de campanha eleitoral de 2016 da candidata
Rosangela Benedita Rodrigues, ficando a candidata impedida de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, nos termos do art. 73, I, da Resolução regulamentadora das constas. P. R. I. C., arquivando-se
oportunamente. OURINHOS, 27 DE NOVEMBRO DE 2017. ALESSANDRA MENDES SPALDING – JUÍZA ELEITORAL”. E,
como não tenha sido a candidata a vereadora do Partido encontrada pessoalmente, expediu-se o presente edital, que vai ser
publicado e afixado na forma da lei, com o prazo de 10 (dez) dias, por intermédio do qual fica intimada e ciente de que findo o
prazo acima afixado, passará a correr o de recurso, após o qual, transitará em julgado a sentença. Ourinhos, 09 de abril de
2018. NADA MAIS. Eu, ________, Nelson Cristovão Lago, Chefe de Cartório Eleitoral Substituto, digitei.
ALESSANDRA MENDES SPALDING
Juíza Eleitoral

88ª ZONA ELEITORAL - PEREIRA BARRETO
ATOS JUDICIAIS
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Despachos
Notícia-Crime nº 754-78.2016.6.26.0088
Noticiante: Ministério Público Eleitoral
Noticiado: Luana Rodrigues Siqueira
Advogado: Claudio Lisias da Silva –OAB/SP nº 104.166
Vistos.
Considerando o cumprimento integral da medida imposta, declaro extinta a punibilidade de Luana Rodrigues Siqueira, nos
termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Expeça-se ofício ao IRGD, regularizem-se a situação eleitoral no SISREC e anote-se em livro próprio.
P.R.I.C.
Pereira Barreto, 06/04/2018.
Luciano Correa Ortega
Juiz Eleitoral
Notícia-Crime nº 737-42.2016.6.26.0088
Noticiante: Ministério Público Eleitoral
Noticiado: Sebastião Carlos de Lima
Advogado: Claudio Lisias da Silva –OAB/SP nº 104.166
Vistos.
Considerando o cumprimento integral da medida imposta, declaro extinta a punibilidade de Sebastião Carlos de Lima, nos
termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Expeça-se ofício ao IRGD, regularizem-se a situação eleitoral no SISREC e anote-se em livro próprio.
P.R.I.C.
Pereira Barreto, 06/04/2018.
Luciano Correa Ortega
Juiz Eleitoral
Autos nº 413-52.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: José Roberto Gomes da Silva
Advogado: Felipe Domingos de Almeida – OAB/SP nº 369700
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio de valores se concretizou. Entretanto, considerando que o valor bloqueado de R$ 0,83
(oitenta e três centavos) é irrisório, foi comandado o desbloqueio do mesmo, conforme demonstrativo do Banco Central.
Desta feita, manifeste-se o exequente, no prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento do feito.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 06/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas nº 418-74.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado (a): Rosmar Borges de Carvalho
Advogado: Felipe Domingos de Almeida – OAB/SP nº 369700
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio não se realizou por falta de saldo positivo nas contas encontradas, conforme demonstrativo
do Banco Central.
Desta feita, manifeste-se o exequente, no prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento do feito.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 06/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral
Autos nº 498-38.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: Valfredo Dias de Holanda
Advogado: Celso Cecílio Gasparello – OAB/SP nº 175.114
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Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio não se realizou por falta de saldo positivo nas contas encontradas, conforme demonstrativo
do Banco Central.
Desta feita, manifeste-se o exequente, no prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento do feito.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 06/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral
Autos nº 498-38.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: Valfredo Dias de Holanda
Advogado: Celso Cecílio Gasparello – OAB/SP nº 175.114
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio não se realizou por falta de saldo positivo nas contas encontradas, conforme demonstrativo
do Banco Central.
Desta feita, manifeste-se o exequente, no prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento do feito.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 06/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral
Autos nº 470-70.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: José Plínio Pinto da Costa
Advogado: Celso Cecílio Gasparello – OAB/SP nº 175.114
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio não se realizou por falta de saldo positivo nas contas encontradas, conforme demonstrativo
do Banco Central.
Desta feita, manifeste-se o exequente, no prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento do feito.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 06/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral
Autos nº 445-57.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: Elizeth Cristina Cardoso da Silva
Advogado: Celso Cecílio Gasparello – OAB/SP nº 175.114
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio não se realizou por falta de saldo positivo nas contas encontradas, conforme demonstrativo
do Banco Central.
Desta feita, manifeste-se o exequente, no prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento do feito.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 06/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral
Autos nº 437-80.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: Luis Lopes dos Santos
Advogado: Felipe Domingos de Almeida – OAB/SP nº 369.700
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio não se realizou por falta de saldo positivo nas contas encontradas, conforme demonstrativo
do Banco Central.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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Desta feita, manifeste-se o exequente, no prazo de dez dias, quanto ao prosseguimento do feito.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 06/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral

Autos nº 484-54.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: Maria José Quixaba Boina
Advogado: Felipe Domingos de Almeida – OAB/SP nº 369.700
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio de valores se concretizou parcialmente e foi efetuada a transferência de numerário de conta
do executado para conta judicial, conforme demonstra o protocolo de bloqueio juntado aos autos, devendo, pois, os autos
aguardarem por 30 (trinta) dias a comunicação do Banco do Brasil local acerca do depósito judicial da penhora.
Com a comunicação, diga o credor, para se manifestar quanto ao depósito, no prazo de 10 (dez) dias.
Desde já observo que será desnecessária a formalidade de lavratura de auto de penhora, com a efetivação do depósito
judicial, todavia, intime-se o executado do presente bloqueio e, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poderá oferecer
embargos.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 10/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral
Autos nº 452-49.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: Cleber Gomes da Silva
Advogado: Celso Cecílio Gasparello – OAB/SP nº 175114
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio de valores se concretizou parcialmente e foi efetuada a transferência de numerário de conta
do executado para conta judicial, conforme demonstra o protocolo de bloqueio juntado aos autos, devendo, pois, os autos
aguardarem por 30 (trinta) dias a comunicação do Banco do Brasil local acerca do depósito judicial da penhora.
Com a comunicação, diga o credor, para se manifestar quanto ao depósito, no prazo de 10 (dez) dias.
Desde já observo que será desnecessária a formalidade de lavratura de auto de penhora, com a efetivação do depósito
judicial, todavia, intime-se o executado do presente bloqueio e, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poderá oferecer
embargos.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 10/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral
Autos nº 407-45.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: Rodrigo Gonçalves da Silva
Advogado: Felipe Domingos de Almeida – OAB/SP nº 369700
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio de valores se concretizou integralmente com a transferência do montante de R$ 62,07
(sessenta e dois reais e sete centavos) para conta judicial, conforme demonstra o detalhamento e recibo juntados aos autos,
devendo, pois, os autos aguardarem por 30 (trinta) dias a comunicação do Banco do Brasil local acerca do depósito judicial da
penhora.
Com a comunicação, diga o credor, para se manifestar quanto ao depósito, no prazo de 10 (dez) dias.
Desde já observo que será desnecessária a formalidade de lavratura de auto de penhora, com a efetivação do depósito
judicial, todavia, intime-se o executado do presente bloqueio e, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poderá oferecer
embargos.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 06/04/2018

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral
Autos nº 422-14.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: Wilson Henrique Dourado da Silva
Advogado: Felipe Domingos de Almeida – OAB/SP nº 369700
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio de valores se concretizou integralmente com a transferência do montante de R$ 62,07
(sessenta e dois reais e sete centavos) para conta judicial, conforme demonstra o detalhamento e recibo juntados aos autos,
devendo, pois, os autos aguardarem por 30 (trinta) dias a comunicação do Banco do Brasil local acerca do depósito judicial da
penhora.
Com a comunicação, diga o credor, para se manifestar quanto ao depósito, no prazo de 10 (dez) dias.
Desde já observo que será desnecessária a formalidade de lavratura de auto de penhora, com a efetivação do depósito
judicial, todavia, intime-se o executado do presente bloqueio e, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poderá oferecer
embargos.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 10/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral
Autos nº 409-15.2016.6.26.0088
Exequente: Advocacia Geral da União
Executado: Wellington de Oliveira Lima
Advogado: Felipe Domingos de Almeida – OAB/SP nº 369700
Vistos.
Protocolada ordem de bloqueio de valores junto ao Banco Central do Brasil, conforme documento retro.
Realizadas as buscas, o bloqueio de valores se concretizou integralmente com a transferência do montante de R$ 62,07
(sessenta e dois reais e sete centavos) para conta judicial, conforme demonstra o detalhamento e recibo juntados aos autos,
devendo, pois, os autos aguardarem por 30 (trinta) dias a comunicação do Banco do Brasil local acerca do depósito judicial da
penhora.
Com a comunicação, diga o credor, para se manifestar quanto ao depósito, no prazo de 10 (dez) dias.
Desde já observo que será desnecessária a formalidade de lavratura de auto de penhora, com a efetivação do depósito
judicial, todavia, intime-se o executado do presente bloqueio e, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poderá oferecer
embargos.
Intimem-se.
Pereira Barreto, 10/04/2018
LUCIANO CORREA ORTEGA
Juiz Eleitoral

112ª ZONA ELEITORAL - SANTA BRANCA
ATOS JUDICIAIS

DESPACHO
Prestação de Contas Nº 29-80.2017.6.26.0112
Interessado (a) (s): PARTIDO PODEMOS - PODE de Salesópolis
Interessado (a) (s): RUBSON OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO: BRUNA MARIA MELO MINGATOS LOURENÇO - OAB: 365383/SP
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - SALESOPOLIS - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Despacho de 06/04/2018 00:00:00
Vistos.
Abram-se vista às Partes para apresentação de alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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Int.
Santa Branca, 06/04/2018.
(a)
ADRIANA VICENTIN PEZZATTI DE CARVALHO
Juíza Eleitoral

117ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANASTÁCIO
ATOS JUDICIAIS

DUPLICIDADE/ PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO
EDITAL Nº 06/18
Prazo: 03 dias
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr(a). VIVIANE CRISTINA PARIZOTTO FERREIRA, MMª. Juiz(a) da 117ª Zona Eleitoral –
Santo Anastácio do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Torna público que os eleitores constantes da relação abaixo estão envolvidos em coincidência detectada em batimento, com
inscrições “não liberadas”, facultado o prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de realização do batimento que os agrupou,
para, querendo, requerer revisão de sua situação eleitoral (art. 36 da Resolução TSE nº 21.538/03).
NOME DO ELEITOR
CARLA GASPANI NORI
CARLA CASPANI NORI SALA

INSCRIÇÃO
233598750183
444254910191

DATA DO BATIMENTO
09/04/2018
09/04/2018

Faz saber, ainda, que os casos para os quais o eleitor não requerer a revisão de sua situação, poderão ser cancelados (art. 47
da Resolução TSE nº 21.538/03). Assim, expede o presente edital, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Santo
Anastácio, aos 06 de março de 2017. Bianca Goveia ____________, Chefe do Cartório Eleitoral, digitei e conferi.
VIVIANE CRISTINA PARIZOTTO FERREIRA
Juíza Eleitoral 117ª ZE

122ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL APOIAMENTO
PRAZO: 5 (cinco) dias
O Excelentíssimo Sr. Dr. Danilo Pinheiro Spessoto, MM. Juiz da 122ª Zona Eleitoral de São João da Boa Vista, no uso de suas
atribuições legais, VEM TORNAR PÚBLICO, nos termos do art. 5º, da Resolução TRE-SP nº 279/2013, que se encontram
disponíveis no cartório deste juízo as listas de apoiamento de eleitores ao PARTIDO NACIONAL CORINTHIANO, do município
de São João da Boa Vista, para os fins que especifica o art. 7º, § 1º da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, referentes ao
protocolo 14831/2018. Outrossim, as listas e formulários disponíveis em cartório poderão ser impugnados por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de cinco dias contados desta publicação, observado o art. 4º, § 3º, da Lei
11.419, de 15 de dezembro de 2006. E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Exmo. Sr. Juiz fosse afixado o
presente edital no local de costume, bem como publicado no Diário de Justiça Eleitoral de São Paulo – DJE. Dado e passado
nesta cidade de São João da Boa Vista, aos 10 dias do mês de abril do ano de 2018. Eu, Domenico Cirqueira Costa, Chefe de
cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
DANILO PINHEIRO SPESSOTO
Juiz Eleitoral

140ª ZONA ELEITORAL - TATUÍ
ATOS JUDICIAIS

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 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-sp.jus.br

Ano 2018, Número 067

São Paulo, sexta-feira, 13 de abril de 2018

Página 52

SENTENÇA
AÇÃO PENAL Nº 1221-95.2016.6.26.0140
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU: GILSON CAVALHEIRO
RÉU: RENAN ROMUALDO GARCIA BUENO
ADVOGADO: EDUARDO RODRIGUES - OAB: 276773/SP
ADVOGADO: KÁTIA LAÍS FERNANDES - OAB: 342.889/SP
ASSUNTO: AÇÃO PENAL - CRIMES ELEITORAIS - CRIMES CONTRA O SIGILO OU O EXERCÍCIO DO VOTO ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITOR OU BOCA DE URNA - DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NO DIA DA
ELEIÇÃO - ART. 39, § 5º, II E III, DA LEI 9.504/97 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL - HÁ MATERIAL APREENDIDO
Nos autos do processo em epígrafe, pelo MMº. Juiz Eleitoral, Dr. Marcelo Nalesso Salmaso, foi proferida a r. sentença que
segue transcrita abaixo:
“Vistos, etc: 1) ante o integral cumprimento do acordo de fls. 113, que ora homologo, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do
autor do fato GILSON CAVALHEIRO, com fundamento no artigo 76, §4º, da Lei de
n.º 9.099/95. Anote-se, inclusive no
SisREC, comunicando-se o IIRGD, por ofício. Após, cumpridas as formalidades legais, ao arquivo, com as cautelas de praxe.
2) com relação ao autor do fato RENAN ROMUALDO GARCIA BUENO, aguarde-se em cartório comunicação do cumprimento
da transação penal, requisitando-se informações ao órgão fiscalizador, no silêncio. Int. Tatuí, 06/04/2018. (a) Marcelo Nalesso
Salmaso – Juiz Eleitoral.”

156ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANDRÉ
ATOS JUDICIAIS

DECISÃO
156ª Zona Eleitoral – Santo André
REPRESENTAÇÃO nº 60-09.2015.6.26.0262 Classe 42
REPRESENTANTE: Ministério Público Eleitoral
REPRESENTADA: Pioneira Assessoria e Comércio em Informática LTDA EPP
ADVOGADOS: Dr. HENRIQUE CÉSAR DA SILVEIRA GIRARDI OAB/SP 276.055; Dr. MÁRCIO LOUREIRO OAB/SP 178.050
JUÍZA ELEITORAL: Dra. TERESA CRISTINA CABRAL SANTANA
Decisão à fl. 257 dos autos.
Ciente das manifestações.
Nos termos da cota ministerial, reconsidero a decisão de fls. 241, restabelecendo o parcelamento deferido.
Determino o cancelamento da Inscrição em Dívida Ativa, devendo ser oficiado aquele órgão.
Atente-se a representada para o prazo de apresentação dos comprovantes em Cartório.
Providencie-se o necessário.
Int. Ciência.
Santo André, 10/04/2018
TERESA CRISTINA CABRAL SANTANA
Juíza Eleitoral

169ª ZONA ELEITORAL - GUAÍRA
ATOS JUDICIAIS

EDITAL Nº 05/2018
(Prazo: 05 (cinco) dias – art. 15 da Resolução TSE nº 23.465/2015).
A Excelentíssima Doutora RENATA CAROLINA NICODEMOS ANDRADE, MMª. Juíza da 169ª Zona Eleitoral, com sede no
Município de Guaíra (SP), no uso de suas atribuições legais etc,
TORNA PÚBLICO a todos os interessados que, por meio do expediente protocolado sob o nº 16727/2018 (SADPWeb), foram
apresentadas pelo PARTIDO NACIONAL CORINTHIANO - PNC, para conferência fichas subscritas por eleitores em
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 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-sp.jus.br

Ano 2018, Número 067

São Paulo, sexta-feira, 13 de abril de 2018

Página 53

apoiamento à sua criação, apresentadas através do lote: SP01690000005, que se encontram em Cartório à disposição de
qualquer interessado, podendo ser impugnadas no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação do presente, nos termos do
artigo 15 da Resolução TSE n º 23.465/2015. E, para conhecimento de todos os interessados, expede o presente edital, o qual
será afixado no local de costume do Cartório Eleitoral. Guaíra/SP,11 de abril de 2018. Eu, ____, Ingrid Duarte Bertoldi, Técnica
Judiciária, subscrevi, e eu ,____, Maísa Lelis Gregório, Analista Judiciário, chefe do Cartório da 169ª Zona Eleitoral –
Guaíra/SP, conferi o presente edital. Nada mais. Renata Carolina Nicodemos Andrade. Juíza Eleitoral da 169ª Zona Guaíra/SP.

189ª ZONA ELEITORAL - ITANHAÉM
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA
AUTOS N.º 102-15.2017.6.26.0189 – CLASSE 25
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO VERDE – PV
PRESIDENTE: OTÁVIO MOSCA DIZ
TESOUREIRO: RISOLEIDE RAMALHO DINIZ
ADVOGADO: OTÁVIO MARCIUS GOULARDINS – OAB/SP 31.740
MUNICÍPIO: MONGAGUÁ
NATUREZA DO FEITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2016
Vistos.
A COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE – PV, município de Mongaguá, encaminhou as contas anual relativa ao
exercício de 2016, intempestivamente, (fls. 02/43), após notificação conforme disposto no art. 30, I, da Resolução TSE
23.464/2015.
Para publicação, afixou-se no mural do Cartório Eleitoral, bem como publicou-se no Cartório Eleitoral a Demonstração do
Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial (fls. 55).
Após, publicou-se no Cartório Eleitoral e no DJE-TRE/SP edital de impugnação, cujo prazo transcorreu in albis (fls. 107).
O Setor Técnico emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 119/121).
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 122).
É o relatório.
DECIDO.
As contas foram apresentadas em 11/10/2017, fora do prazo legal, formalizadas de acordo com o art. 29 da Resolução TSE
23.464/2015, estando todos os demonstrativos assinados pelo Presidente, pelo Tesoureiro da agremiação, pelo advogado,
bem como pelo contabilista designado pelo partido.
O partido manteve conta bancária no exercício de 2016, entretanto, apenas entre os meses de agosto a dezembro do exercício
em exame (fls. 117/118).
A agremiação informou a existência de receitas estimadas em dinheiro, no valor de R$ 2.000,00 utilizadas para manutenção da
sede. Ocorre que, não preencheu corretamente as peças “Demonstrativo do Resultado do Exercício”, Balanço Patrimonial e
Livros Diários e Razão com os valores correspondentes as doações estimáveis em dinheiro.
Não houve movimentação financeira no exercício em exame (fls. 118).
Por fim, diante do exposto, verifica-se que as contas apresentadas não estão no todo em conformidade com a legislação
eleitoral.
Consideradas as irregularidades apresentadas, observo que não feriu a confiabilidade com a Justiça Eleitoral.
Posto isso, APROVO COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício de 2016 prestadas pela COMISSÃO PROVISÓRIA
DO PARTIDO VERDE – PV, município de Mongaguá, nos termos do inciso II, art. 46, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
P.R.I.C. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Itanhaém, em 09 de abril de 2018.
HELEN CRISTINA DE MELO ALEXANDRE
Juíza Eleitoral

190ª ZONA ELEITORAL - APARECIDA
ATOS JUDICIAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Processo n.º 65-82.2017.6.26.0190
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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Interessado: Partido Popular Socialista de Potim-SP
Advogado: Dr. José Randolfo Barbosa (OABSP 42.511)
Nos autos em epígrafe, pela Exma Juíza Eleitoral Dra Vivian Bastos Mutschaewski, foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de Declaração da ausência de movimentação de recursos no exercício de 2015, apresentada pelo PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA – PPS de Potim-SP, com fundamento no art. 32, § 4º, da Lei 9.096/95 c/c o art. 28, §3º, inc. I a IV, da
Res TSE n.º 23.464/2015.
Após cumpridas as determinações previstas no art. 45 da Res. TSE n.º 23.464/2015, a análise técnica concluiu no sentido de
que as contas sejam declaradas prestadas e aprovadas, com arquivamento imediato dos autos (fls. 19/20).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou à fl. 22 e também opinou pela aprovação.
É o relatório.
DECIDO
Isto posto, DECLARO PRESTADAS e APROVADAS, as contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS de Potim-SP,
exercício de 2017, com fundamento no art. 45, inciso VIII, alínea “a”, da Res. TSE n.º 23.464/2015.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se. Publique-se. Intime-se.
Oportunamente ao arquivo.
Aparecida, d. s.”

202ª ZONA ELEITORAL - ALTINÓPOLIS
ATOS JUDICIAIS

Sentença
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 431-22.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 579.220/2016)
INTERESSADO(S): Wander de Siqueira Ribeiro
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas de campanha
relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei n.°
9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso III, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após
adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Altinópolis, 30/10/2017.
Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 426-97.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 579.106/2016)
INTERESSADO(S): Marcel Pereira Raffaini
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas de campanha
relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei n.°
9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso III, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após
adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Altinópolis, 30/10/2017.
Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 430-37.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 579.215/2016)
INTERESSADO(S): Jonatas Pereira dos Santos
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas de campanha
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 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-sp.jus.br
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relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei n.°
9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso III, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após
adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Altinópolis, 30/10/2017.
Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 429-52.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 579.209/2016)
INTERESSADO(S): Marcos Henrique de Oliveira Anacleto
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas de campanha
relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei n.°
9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso III, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após
adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Altinópolis, 30/10/2017.
Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 427-82.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 579.174/2016)
INTERESSADO(S): Rosângela Cristiane de Campos
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo APROVADA, COM RESSALVAS, a prestação de contas de
campanha relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso II
e §2º-A, da Lei n.° 9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso II e §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Oportunamente, após adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles
internos. Altinópolis, 30/10/2017. Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 428-67.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 579.206/2016)
INTERESSADO(S): Renata de Lima Tavares
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas de campanha
relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei n.°
9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso III, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após
adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Altinópolis, 30/10/2017.
Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 432-07.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 579.226/2016)
INTERESSADO(S): Gilberto Fiore
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas de campanha
relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei n.°
9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso III, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após
adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Altinópolis, 30/10/2017.
Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 433-89.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 579.227/2016)
INTERESSADO(S): Antônio Henrique Meneguelli
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas de campanha
relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei n.°
9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso III, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após
adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Altinópolis, 30/10/2017.
Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 435-59.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 579.236/2016)
INTERESSADO(S): Fabiano Vaz Pinheiro
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo APROVADA, COM RESSALVAS, a prestação de contas de
campanha relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso II
e §2º-A, da Lei n.° 9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso II e §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Oportunamente, após adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles
internos. Altinópolis, 30/10/2017. Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 434-74.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 579.233/2016)
INTERESSADO(S): Ercilda Maria Bronzati da Rocha
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas de campanha
relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei n.°
9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso III, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após
adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Altinópolis, 30/10/2017.
Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 3-06.2017.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 385/2017)
INTERESSADO(S): Antônio Luiz Luz
ADVOGADO(S): Dr. Marcel Pereira Raffaini– OAB/SP nº 255199
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Isto posto, julgo DESAPROVADA a prestação de contas de campanha
relativa às Eleições Municipais de 2016, do(a) candidato(a) acima nominado(a), nos termos dos artigos 30, inciso III, da Lei n.°
9.504/97 e 60, 62 e 68, inciso III, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, após
adotadas as providências cabíveis, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Altinópolis, 30/10/2017.
Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 398-32.2016.6.26.0202 (PROTOCOLO Nº 567.945/2016)
INTERESSADO(S): José Carmo Esper
ADVOGADO(S): Dr. Humberto Luiz Brancalioni Junior– OAB/SP nº 357245
PROCEDÊNCIA: Altinópolis
ASSUNTO: Prestação de Contas Candidato Eleições 2016.
JUIZ: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
Nos autos do processo supramencionado, pelo Exmo. Sr. Juiz foi proferida a sentença retro, da qual fica o(a) Interessado(a)
devidamente intimado(a) de sua parte dispositiva: “Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
APROVADA a prestação de contas de campanha relativa à Eleição Municipal de 2016, do(a) candidato(a) JOSÉ CARMO
ESPER, nos termos dos artigos 30, inciso I, da Lei n.° 9.504/97 e 68, inciso I, da Resolução TSE n.° 23.463/15. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações nos controles internos. Altinópolis,
17/03/2017. Aleksander Coronado Braido da Silva. Juiz Eleitoral”
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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214ª ZONA ELEITORAL - BURITAMA
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇAS
Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada
Nº 377-20.2016.6.26.0214
Artigo 36 e 36-A da Lei n.º 9.504/97
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: OLÍMPIO SEVERINO DA SILVA
Advogado(s): OLÍMPIO SEVERINO DA SILVA, OAB/SP n.º 139.338
Vistos.
Trata-se de Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de OLÍMPIO SEVERINO DA SILVA, à época dos
fatos, pré-candidato ao cargo de prefeito de Buritama, com elementos de identificação nas peças dos presentes autos, pela
realização de condutas que, em tese, teriam constituído atos de propaganda eleitoral antecipada em desrespeito ao que
preconiza a legislação eleitoral em vigor.
Nas argumentações do órgão ministerial, que teve como base a representação de Cilene Maria dos Santos, fls. 06/07, o
representado teria divulgado imagens através da rede social Facebook, e ainda, visitado casas, e por meio destas condutas
feito menção explícita à pre-candidatura e pedido de votos para o cargo de Prefeito de Buritama.
A inicial de representação apresenta prints das imagens e gravação de vídeos (CD-R - fls. 17).
O rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97 foi o adotado (fls. 18).
Devidamente notificado (fls. 20), o representado apresentou defesa às fls. 23/29.
Atua o representado como procurador em causa própria (fls. 23 – primeiro parágrafo).
A defesa, por sua vez, resumidamente aduz que os fatos narrados contêm publicações em rede social da qual o representado
não é o titular, página esta que teria, em tese, sido criada por algum correligionário a revelia do representado, e ainda, no
mérito, que nada têm de ilícitos os fatos narrados sendo expressamente permitidos pelo artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, assim
como, admite que realizou visitas em algumas casas de conhecidos, porém, em nenhum momento ocorreu pedido de votos.
Solicita o reconhecimento da total improcedência da ação.
É o relato do necessário em apertada síntese.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
FUNDAMENTO E DECIDO
(...)
Por fim, as condutas do representado não exorbitam os limites que a legislação atual estabeleceu sendo de rigor concluir que
os meios, a forma e o conteúdo do material apresentado não caracterizam propaganda eleitoral antecipada.
Pelo exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente representação movida pelo Ministério Público Eleitoral em face do Sr.
OLIMPIO SEVERINO DA SILVA.
P.R.I.
Sobrevindo recurso, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com as honras e homenagens de praxe.
Ausente peça recursal, às anotações cabíveis e arquivo.
Buritama, 05 de abril de 2018.
ERIC DOUGLAS SOARES GOMES
Juiz da 214ª Zona Eleitoral

Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada
Nº 378-05.2016.6.26.0214
Artigo 36 e 36-A da Lei n.º 9.504/97
Representante: PHS DE BURITAMA – FERDINANDO AUGUSTO GALERA (Presidente)
Representado: ANIZIO ANTONIO DA SILVA
Advogado(s): NÃO CONSTITUÍDO
Vistos.
Trata-se de Representação proposta pelo PHS de Buritama na pessoa de seu Presidente, o Sr. Ferdinando Augusto Galera,
em face de ANIZIO ANTONIO DA SILVA, à época dos fatos, pré-candidato ao cargo de prefeito de Buritama, pela realização
de condutas que, em tese, teriam constituído atos de propaganda eleitoral antecipada em desrespeito ao que preconiza a
legislação eleitoral em vigor.
Nas argumentações do representante, o representado teria, em tese, organizado uma grande e dispendiosa festa, denominada
"Chá do Loro", que não teria tido fins exclusivamente partidários mas intuito de angariar votos.
A inicial de representação apresenta prints de imagens e gravação de vídeos (CD-R - fls. 04).
Desconsidere-se o teor do despacho de fls. 05 no que se refere à notificação do representado, pelas razões que mais adiante
serão expostas.
É o relato do necessário em apertada síntese.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 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-sp.jus.br
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Vieram-me os autos conclusos.
FUNDAMENTO E DECIDO
(...)
Pelo que dos autos se extrai entendo que o conjunto de provas amealhadas pelo representante denotam indubitavelmente a
divulgação da pré-candidatura do Sr. ANIZIO, porém, não há registro claro de pedido explícito de voto e/ou utilização de outros
materiais de efetiva propaganda ou divulgação de campanha.
Por fim, as condutas do representado não exorbitam os limites que a legislação atual estabeleceu sendo de rigor concluir que
os meios, a forma e o conteúdo do material apresentado não caracterizam propaganda eleitoral antecipada.
Pelo exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente representação movida pelo PHS de Buritama, na pessoa do Sr. Ferdinando
Augusto Galera, seu presidente, em face do Sr. ANIZIO ANTONIO DA SILVA.
P.R.I.
Sobrevindo recurso, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com as honras e homenagens de praxe.
Ausente peça recursal, às anotações cabíveis e arquivo.
Buritama, 05 de abril de 2018.
ERIC DOUGLAS SOARES GOMES
Juiz da 214ª Zona Eleitoral

233ª ZONA ELEITORAL - ESTRELA D'OESTE
ATOS JUDICIAIS

DESPACHO
233ª ZONA ELEITORAL – ESTRELA D`OESTE
PET n.º 63-80.2017.6.26.0233 – Classe 24
INTERESSADO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
Advogados: Ricardo Vita Porto - OAB/SP 183224 E Guilherme Giometti Santinho – OAB/SP 317327
Processo nº 63-80.2017.6.26.0233
Vistos.
Cumpra-se o Acórdão exarado no Mandado de Segurança (120) – 0600107-36.2018.6.26.0000 – Turmalina – São Paulo.
Estrela d’Oeste, 11 de abril de 2018.
Mateus Lucatto de Campos
Juiz Eleitoral

234ª ZONA ELEITORAL - FARTURA
ATOS JUDICIAIS

Doação de Recursos Acimda do Limite Legal - Nilciane Maria Bergamo Carniato
Processo n.: 1-03.2018.6.26.0234
Procedência: Fartura/SP
Assunto: Doação Acima do Limite Legal - Representação
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: NILCIANE MARIA BERGAMO CARNIATO
Trata-se de Representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, na função eleitoral, contra NILCIANE
MARIA BERGAMO CARNIATO, parte já devidamente qualificada.
Alega o Representante, em suma, que a Representada efetuou doação acima do limite legal. Para tanto, aduz, com base nas
informações da Receita Federal Brasileira - RFB, que a Representada efetuou doações de recursos eleitorais no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao candidato Maurílio Bergamo, nas eleições de 2016.
Pretende o órgão ministerial a aplicação das sanções fixadas no parágrafo 3º do art. 23 da Lei 9504/97.
Despacho inaugural às fls. 16, deferindo o pedido liminar e trazendo aos autos informações sobre a declaração do imposto de
renda em nome da Representada, em relação ao ano-base de 2015.
Notificada, a Representada apresentou defesa às fls. 21 a 23, instruída com os documentos de fls. 24 a 32.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 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-sp.jus.br
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Às fls. 33, o Representante requereu a improcedência e arquivamento do pedido inicial.
Eis o relatório.
Fundamento e Decido.
A representação em análise é medida destinada a apurar a ocorrência de doação de recursos de campanha acima do limite
estabelecido na lei eleitoral. Como é sabido, o limite trazido pelo ordenamento eleitoral tem por escopo impedir a interferência
abusiva do poder econômico nas eleições.
No caso em exame, o órgão ministerial apresentou representação por doação acima do limite legal contra a ora Representada,
em razão de dados comunicados pelo TSE e pela Receita Federal, ante o cruzamento de informações da doação realizada, no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a declaração de imposto de renda, ano-calendário 2015, em nome da doadora, o que
demonstraria potencial irregularidade em tal doação.
Por sua vez, devidamente notificada, a Representada apresentou defesa, expondo, em síntese, que era detentora do mandato
de vereadora no ano de 2015, bem como que também auferia renda a partir de atividade rural desempenhada juntamente com
seus genitores.
Na mesma oportunidade, instruiu a sua defesa com cópia da declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2015
(fls. 25 a 32), a qual demonstra um total de rendimentos tributáveis na importância de R$ 46.194,80 (quarenta e seis mil, cento
e noventa e quatro reais e oitenta centavos).
Ante a defesa e documentos que a acompanham, o próprio órgão ministerial pediu a improcedência e arquivamento dos autos.
A improcedência é de rigor.
Consoante o disposto no art. 23, par. 1º, da lei 9.504/97, as pessoas físicas podem fazer doações em dinheiro ou estimáveis
em dinheiro a candidatos no valor limite de 10% (dez por cento) em relação aos rendimentos brutos auferidos pelo doador no
ano anterior às eleições.
Os documentos que instruem a defesa da Representada demonstram que a doação realizada na eleição de 2016, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não atinge o patamar de 10% de seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior.
Dessa forma, fica demonstrada a legalidade da doação efetuada pela Representada.
Ante o exposto, julgo improcedente a presente Representação Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face de NILCIANE MARIA BERGAMO CARNIATO.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, ao arquivo.
Fartura, 05 de abril de 2018.
Edson Lopes Filho
Juiz Eleitoral
ATOS ADMINISTRATIVOS

EDITAL - LISTA DE APOIAMENTO - PNC PARTIDO NACIONAL CORINTHIANO
O Excelentíssimo Senhor Dr. Edson Lopes Filho MM. Juiz Eleitoral Substituto da 234ª Zona Eleitoral de Fartura, comunica que
se encontra disponível em cartório a lista/formulário de apoiamento relativa ao Partido Nacional Corintiano, recebida neste
cartório em 02/04/2018, para eventual impugnação, nos termos do art. 11, parágrafo 5º, da Resolução TSE nº 23.282/2010.
Fartura, 11 de abril de 2018

261ª ZONA ELEITORAL - PIRAPOZINHO
ATOS JUDICIAIS

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Assunto: AÇÃO PENAL – Nº 24-33.2016.6.26.0261 – CLASSE 4
Protocolo nº 48.645/2016
Requerente: Ministério Público Eleitoral
Averiguados: Juliano Silva Damacena, Gilberto Wagner Pereira e Edvaldo Carvalho Filho
Advogados: Wagner Aparecido da Costa Alecrim - OAB/SP 169.842, Diomara Teixeira Lima Alecrim - OAB/SP 322.751 e Luiz
Carlos Lima de Jesus – OAB/SP 147.422
Vistos.
As razões expostas na (s) resposta (s) à acusação não têm força de levar à rejeição da denúncia, motivo pelo qual mantenho a
decisão referente ao seu recebimento, mesmo porque ela preenche todos os requisitos previstos no artigo 41, do CPP.
Outrossim, não há provas de manifesta causa de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou extinção da punibilidade, além do que
as condutas narradas na exordial configuram, em tese, crime. Questões afetas ao elemento subjetivo do tipo penal e à
presença de provas suficientes para embasar um decreto condenatório reclamam dilação probatória.
Assim, não incide qualquer dos incisos do artigo 397, do CPP, de modo que deixo de absolver sumariamente o (s) réu (s).
Superada essa fase, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 18/06/18 às 15:00 horas.
Intimem-se e, se necessário, requisitem-se as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.
Depreque-se a inquirição de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, intimando-se as partes nos termos do art.222
do CPP.
Os documentos requeridos na resposta á acusação podem ser trazidos aos autos pelo próprio réu, caso entenda serem
relevantes para o deslinde da causa.
Intime-se o réu e seu defensor.
Ciência ao MP.
Pirapozinho, 22 de março de 2018.
Adriano Camargo Patussi
Juiz Eleitoral

271ª ZONA ELEITORAL - SOROCABA
ATOS JUDICIAIS

DESPACHO
Processo n. 227-62.2016.6.26.0271
Prestação de Contas – Eleições 2016
Interessado: José Aparecido de Freitas
Advogado: Keler Aparecida Rodrigues de Oliveira – OAB: 210649/SP
Finalidade: intimação de despacho de fls.157
“Vistos, Face decurso de prazo e a ausência de manifestação, abra-se vista à Advocacia Geral da União em Sorocaba/SP,
pelo prazo de 10 dias, para manifestação. Sorocaba, data supra.Mário Gaiara Neto, juiz eleitoral”.
Processo n. 25-51.2017.6.26.0271
Prestação de Contas Anuais – Exercício 2016
Interessado: Partido Social Liberal – PSL; Ivo Sérgio Benini (presidente); Vinícius Henrique Pereira Machado (tesoureiro)
Advogado: Vinícius Henrique Pereira Machado – OAB: 361383/SP
Finalidade: intimação de despacho de fls.112
“Vistos, Face a informação retro, reitere-se ofício n. 97/2018 (fls.97) e encaminhe ao endereço constante a fls.107, cito a rua:
Av. General Ataliba Leonel, 1223, 6 andar, sala 61, Santana, São Paulo/SP. Int. Sorocaba, data supra. Mário Gaiara Neto, juiz
eleitoral”

272ª ZONA ELEITORAL - SANTOS
ATOS JUDICIAIS

PC 2-68.2018.6.26.0272
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2-68.2018.6.26.0272
JUIZ: DR. CARLOS ORTIZ GOMES
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA
INTERESSADO: TACIANO GOULART CERQUEIRA LEITE, Presidente do Diretório Municipal de Bertioga
ADVOGADO: LUCILIA GOULART CERQUEIRA CAMARGO BARBOSA, OAB/SP 184.758
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Vistos. Nos termos do artigo 31, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE nº 23.546/17, proceda-se à publicação, mediante afixação no
cartório, do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, assim como, comunique-se ao Ministério
Público Eleitoral, por mandado, quanto à prestação de contas apresentada, instruindo-se, o mandado, com cópia desses
documentos. Após, permaneçam os autos em cartório para consulta, pelo prazo de 15 dias. Decorrido o prazo para consulta
publique-se, no DJE, edital para notificação dos partidos e do Ministério Público Eleitoral acerca do prazo de 05 (cinco) dias
para impugnação das contas apresentadas. Ademais, considerando certidão de fls. retro, intime-se o partido para que
apresente o comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital, assim como, para que
proceda à inclusão da prestação de contas no Sistema de Prestação de Contas Anuais/SPCA, disponível no site do TRE-SP.
Santos, d.s.
Representação 202-46.2016.6.26.0272
REPRESENTAÇÃO Nº 202-46.2016.6.26.0272 SADP nº 421.370/2016
JUIZ: CARLOS ORTIZ GOMES
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO PROJETO NOVO COM A FORÇA DO POVO
ADVOGADO: ANDRÉ DOS REIS SERGENTE – OAB/SP 227874
ADVOGADO: SIDNEI LOURENÇO SILVA JUNIOR - OAB/SP 213058/SP
REPRESENTADOS: IDEVAL GORGONIO PRIMO, DEBORA MARIA MARAGNI PEREIRA DE ABREU
ADVOGADOS: ANDERSON POMINI – OAB/SP Nº 299.786, RODRIGO DONIZETE DE CAMPOS – OAB/SP Nº 247.859
Vistos. Ante a certidão retro e nos termos da Resolução TRE/SP nº 345/2015, expeça-se Demonstrativo de Débito, no prazo de
5 (cinco) dias. Inscreva-se o débito em livro próprio e encaminhe-se o demonstrativo à Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional em Santos. Após, arquive-se os autos com as cautelas de estilo. Santos, d.s.

274ª ZONA ELEITORAL - CAMPINAS
ATOS JUDICIAIS

DECISÕES
Prestação de Contas Nº 37-56.2017.6.26.0274
Interessado (a) (s): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - CNPJ 20.138.233/0001-62
Interessado (a) (s): APARECIDO SOUZA SANTOS - PRESIDENTE - CPF 622.356.489-91
Interessado (a) (s): CLAUDOMIRO VICENTE DA SILVA - TESOUREIRO - CPF 484.050.359-15
ADVOGADO: MIGUEL ARCANJO MONTEIRO VICENTE - OAB: 115545/SP
Trata-se da prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL referente ao exercício de 2016, tendo o
órgão técnico e o Ministério Público Eleitoral exarado pareceres conclusivos pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
Intimados partido e responsáveis legais, apresentaram defesa pleiteando a aprovação das contas e requerendo que a
serventia certifique se as rubricas lançadas às fls. 150/172 são verdadeiras e o nome da servidora autora de tais rubricas.
Certifique-se, nos termos requeridos.
Declaro encerrada a instrução processual do presente feito.
Vista ao prestador de contas pelo prazo de 03 dias para apresentação de alegações finais, nos termos do artigo 40, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral.
Campinas, 06 de abril de 2018.
JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas Nº 30-64.2017.6.26.0274
Interessado (a) (s): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - 15, CNPJ 54.153.085/0001-77
Interessado (a) (s): FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO, CPF 106.844.018-00
Interessado (a) (s): FRANCISCO SOARES DE SOUZA, CPF 075.787.058-90
ADVOGADO: ORLANDO MAROTTA FILHO - OAB: 124748/SP
ADVOGADO: ISRAEL JURACI MASCARENHAS FERREIRA BAPTISTA - OAB: 155804/SP
Vistos.
Considerando o trânsito em julgado sem que o valor tenha sido recolhido ao Tesouro Nacional, determino, nos termos do artigo
60, I da Resolução 23.546/2017:
a) notificação dos órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão;
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b) intimação do devedor e/ou devedores solidários, na pessoa de seus advogados para que providenciem o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de quinze dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin).
Campinas, 06 de abril de 2018.
JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas Nº 33-19.2017.6.26.0274
Interessado (a) (s): PARTIDO PÁTRIA LIVRE - 54, CNPJ 15.739.783/0001-05
Interessado (a) (s): DENISE TONSIG GARCIA TEIJEIRO, CPF 082.204.838-81
Interessado (a) (s): SONIA HIPOLITA DE SOUZA SAWAZKI, CPF 922.401.608-10
ADVOGADO: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE - OAB: 216501/SP
ADVOGADO: GABRIELA MELLO DE OLIVEIRA ANDRADE - OAB: 362183/SP
ADVOGADO: BRUNO MARTINS DE CASTRO - OAB: 393580/SP
Vistos.
Considerando que o valor recolhido não foi atualizado nos termos do artigo 60, § 1º, da Resolução 23.464/2015, intime-se a
agremiação para que promova o recolhimento da diferença no prazo de 5 dias.
Campinas, 11 de abril de 2018.
JOSÉ EVANDRO DE MELLO COSTA
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas Nº 22-87.2017.6.26.0274
Interessado (a) (s): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - 40, CNPJ 05.749.466/0001-08
Interessado (a) (s): WANDERLEY DE ALMEIDA, PRESIDENTE, CPF 119.180.408-93
Interessado (a) (s): SEBASTIÃO SERGIO BUANI DOS SANTOS, TESOUREIRO, CPF 059.047.218-62
ADVOGADO: RENATO BOSCOLO FILHO - OAB: 325449/SP
ADVOGADO: FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - OAB: 131364/SP
ADVOGADO: FERNANDO CESAR THOMAZINE - OAB: 104199/SP
ADVOGADO: GUSTAVO LUIS CASCONI - OAB: 198078/SP
ADVOGADO: JULIANA ESTEVES MONZANI SANTOS - OAB: 212772/SP
ADVOGADO: ESTAGIÁRIA LILIANA ANDREIA FERREIRA - OAB: 217553-E/SP
Vistos.
Recebo o recurso interposto pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO contra a decisão exarada às fls. 1119/1132,
com efeito suspensivo.
Ao Ministério Público Eleitoral para ciência da sentença.
Com a ciência do parquet, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com as cautelas de
estilo.
Campinas, 11 de abril de 2018.
JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas Nº 31-49.2017.6.26.0274
Interessado (a) (s): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC - CNPJ 09.022.588/0001-59
Interessado (a) (s): NIVALDO VANDERLEI BALDO - PRESIDENTE - CPF 511.654.498-20
Interessado (a) (s): LAURO DE MORAES FILHO - TESOUREIRO - CPF 014.139.618-00
ADVOGADO: LAURO DE MORAES FILHO - OAB: 13009/SP
Trata-se da prestação de contas do Partido Trabalhista Cristão referente ao exercício de 2016, tendo o órgão técnico e o
Ministério Público Eleitoral exarado pareceres conclusivos pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
Intimados partido e responsáveis legais, não apresentaram defesa.
Assim declaro encerrada a instrução processual do presente feito.
Vista ao prestador de contas pelo prazo de 03 dias para apresentação de alegações finais, nos termos do artigo 40, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral.
Campinas, 11 de abril de 2018.
JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas Nº 35-86.2017.6.26.0274
Interessado (a) (s): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - CNPJ 003.484.933/0001-90
Interessado (a) (s): HELIO DE OLIVEIRA SANTOS - PRESIDENTE - CPF 721.114.708-30
Interessado (a) (s): EULIN MARK ARLINDO - TESOUREIRO - CPF 471.862.758-34
ADVOGADO: MARCELO DUTRA BLEY - OAB: 153438/SP
Trata-se da prestação de contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA referente ao exercício de 2016, tendo o órgão
técnico e o Ministério Público Eleitoral exarado pareceres conclusivos pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
Intimados partido e responsáveis legais, apresentaram defesa pleiteando a aprovação das contas.
Assim declaro encerrada a instrução processual do presente feito.
Vista ao prestador de contas pelo prazo de 03 dias para apresentação de alegações finais, nos termos do artigo 40, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral.
Campinas, 11 de abril de 2018.
JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
Juiz Eleitoral

Prestação de Contas Nº 52-25.2017.6.26.0274
Interessado (a) (s): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, PSC - 20
Interessado (a) (s): OLDEMAR ELIAS, PRESIDENTE
Interessado (a) (s): ANTONIO JOSE NOGUEIRA PEREIRA, TESOUREIRO
ADVOGADO: MAIRA ANNE PEREIRA GNATOS - OAB: 187708/SP
Intimem-se o partido e seus responsáveis para apresentarem defesa no prazo de quinze dias e requererem, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, nos termos
do artigo 38 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Campinas, 11 de abril de 2018.
JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
Juiz Eleitoral

278ª ZONA ELEITORAL - GUARULHOS
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA
Representação: 37-44.2017.6.26.0278.
Assunto: REPRESENTAÇÃO – ELEIÇÕES 2016 – RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL – DOAÇÃO
DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL – PESSOA FÍSICA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA – PEDIDO
CONCESSÃO DE LIMINAR
Representante; MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: JEFFERSON MARQUES
Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Nos autos do processo em epigrafe, foi proferido pelo MM. Juiz Eleitoral da 278ª ZE Guarulhos/SP a r. despacho de fl. 60, a
seguir descrito:
Vistos.
Manifeste-se o MP acerca de eventuais diligências e, não havendo, apresente em 02 (dois) dias suas alegações finais. Após
apresentadas as alegações, à defesa para sua as necessárias alegações finais, em quatro dias. Havendo diligências, tornem
conclusos para apreciação.
Guarulhos, 11 de abril de 2018.
CLÁVIO KENJI ADATI
Juiz Eleitoral

Representação: 14-98.2017.6.26.0278.
Assunto: REPRESENTAÇÃO – ELEIÇÕES 2016 – RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA ELEITORAL – DOAÇÃO
DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL – PESSOA FÍSICA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA – PEDIDO
CONCESSÃO DE LIMINAR
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Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: CLAUDIA HULLER CALAZANS FIALHO
Advogado: MARCO ANTÔNIO CARLOS – OAB: 299110/SP
Nos autos do processo em epigrafe, foi proferido pelo MM. Juiz Eleitoral da 278ª ZE Guarulhos/SP a r. sentença de fl. 111/112,
a seguir descrito:
Vistos,
Trata-se de representação do Ministério Público Eleitoral em face de Claudia Huller Calazans Fialho, pessoa física, inscrita
no CPF/MF n. º 179.098.028-38, alegando, em síntese, que a representada, nas eleições de 2016, efetuou doação em valor
superior ao limite legal.
Requereu, liminarmente o representante do Ministério Público a quebra do sigilo fiscal da representada que foi deferido, fls.
02/05. Com a chegada das informações foi aberta vista ao Ministério Público Eleitoral, o qual requereu o prosseguimento do
feito, fl. 45.
Citada, a representada apresentou defesa, fls. 57/83, sustentando, no mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido de
inelegibilidade, bem com que as doações efetuadas estão dentro do limite legal, visto que a doação financeira no valor de R$
4.000,00 está abaixo do limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (fls.
83), e a doação estimável no valor de R$ 2.580,00, refere-se à cessão de veículo e a prestação de serviço de auxiliar
administrativo, estando abaixo do limite de R$ 80.000,00, não se aplicando o limite de 10%.
Realizada audiência, a representada reiterou os termos de sua defesa, solicitando somente a apresentação de documentos. As
partes, foram intimadas a apresentar suas alegações finais.
O representante do Ministério Público requereu a improcedência do pedido (fls. 102/104). Quanto a representada, reiterou os
termos de sua defesa (fl. 109).
E o breve relatório.
Decido.
Nos termos da legislação eleitoral vigente à época da doação, as pessoas físicas estavam limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição, sendo que este limite não se aplicava as
doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde de que o
valor estimado não ultrapassasse R$ 80.000,00.
A vista dos documentos acostados aos autos, considerando os fundamentos de fato e de direito, as doações efetuadas pelo
representado estão dentro do limite estabelecido pela Lei n. º 9.504/97.
Assim, julgo improcedente a presente representação.
P.R.I.
Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe.
Guarulhos, 10 de abril de 2018.
CLÁVIO KENJI ADATII
Juiz Eleitoral

281ª ZONA ELEITORAL - JUNDIAÍ
ATOS JUDICIAIS

Sentença
REPRESENTAÇÃO Nº 11-37.2017.6.26.0281
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(A): MARCIO BENTO BRANDÃO
ADVOGADO(S): CASSIO HENRIQUE SAITO - OAB/SP 305.559
Nos autos da representação acima descrita, foi proferida pelo MM. Juiz Eleitoral da 281ª Zona Eleitoral, Dr. Marco
Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, em 10 de abril de 2018, a seguinte sentença: “...Ante o exposto e pelo
mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente representação eleitoral formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL contra ato de MARCIO BENTO BRANDAO, qualificado às fls. 02 para condená-Io, na forma da Lei Eleitoral, ao
pagamento de multa equivalente a 100% do valor de R$ 2.621,90, devidamente atualizado a contar da data em que procedida
a doação eleitoral. P.R.I. Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, Juiz Eleitoral.

293ª ZONA ELEITORAL - RIBEIRÃO PRETO
ATOS JUDICIAIS
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EDITAL N.º 0025/2018
PRAZO 15 DIAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. GUARACY SIBILLE LEITE, MM. Juiz Eleitoral da 293ª Zona Eleitoral de Ribeirão Preto, no uso
de suas atribuições legais.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao r. despacho de
fls. 175, expedido nos autos nº 282-53.2016.6.26.0193 – Ação Penal, proceda a CITAÇÃO via Edital, do Senhor LUÍS
RICARDO TAIACOLlO DE BRITO, RG nº 48.257.142-SP, filho de Luis Carlos de Brito e Valéria Taiacollo de Brito, nascido
aos 19/04/1992, natural de Cravinhos/SP, para que apresente no Juízo da 293ª Zona Eleitoral, na Rua Cerqueira César, nº
333 – Centro – Ribeirão Preto/SP, no prazo de 10 (dez) dias, resposta por escrito referente a acusação dos autos. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no
Diário de Justiça Eletrônico e afixado na forma da Lei e no local de costume. Eu,____, Anésia Aparecida Pereira, Técnica
Judiciária, subscrevi.
Ribeirão Preto, 09 de Abril de 2018.
GUARACY SIBILLE LEITE
JUIZ ELEITORAL

304ª ZONA ELEITORAL - JANDIRA
ATOS JUDICIAIS

Despacho
Processo nº 137-23.2014.26.0304
Execução Fiscal
Exequente: União
Executado: Partido dos Trabalhadores – PT
Executado: Paulo Bururu Henrique Barjud
Advogado: Paulo Roberto Oliveira – OAB/SP nº 288.395
Vistos.
Fls. 360v/361: defiro a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 180 das, conforme requerido.
Intime-se as partes.
Jandira, 03/04/2018
Liege Gueldini de Moraes
Juíza Eleitoral

Processo nº 48-63.2015.6.26.0304
Representação
Representante: Ministério Público
Representado: Tailton Celestino Santana
Advogado: Tzvetana Inês Loureiro Tzankova
Vistos.
Diante do informado, determino o arquivamento dos autos, após as anotações internas.
Jandira, 04/04/2018
Liege Gueldini de Moraes
Juíza Eleitoral

358ª ZONA ELEITORAL - MONTE MOR
ATOS JUDICIAIS

Despacho
PROCESSO Nº 43-05.2017.6.26.0358 – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL
INTERESSADO: DEMOCRATAS – DEM; MURILO ANTONIO DE SOUSA RINALDO; ISILDA MARIA DE SOUSA RINALDO
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ADVOGADA: IZA CHEN HSIU CHIN.
ADVOGADO: DR. MARCOS DANIEL CAPELINI – OAB: 165322/SP
Assunto: Direito Eleitoral – Alistamento Eleitoral – Alistamento Eleitoral – Cancelamento – Alistamento Mediante Fraude –
Pedido de Providências.
Nos autos do processo supramencionado, pelo MM. Juiz Eleitoral, foi proferido o seguinte despacho: " VISTOS. Nos termos da
manifestação ministerial, determino a instauração de inquérito policial para apurar eventual prática dos crimes previstos nos
artigos 289, 348, 350, 352 e 353 do Código Eleitoral praticados por CHEN HSIU CHIU. Expeça-se ofício requisitando a
abertura de inquérito à Delegacia de Polícia Federal de Campinas acompanhado de cópia integral destes autos, bem como da
informação do chefe do cartório eleitoral sobre as indagações levantadas pelo Ministério Público Eleitoral em fls. 50.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Monte Mor, em 09 de abril de 2018. RAFAEL
IMBRUNITO FLORES, JUIZ ELEITORAL."

361ª ZONA ELEITORAL - HORTOLÂNDIA
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA
REPRESENTAÇÃO N.º 51-70.2017.6.26.0361 – CLASSE 42
REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL
REPRESENTADO: SILVANA DIANA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO DE MENESES, OAB/SP N. 172.699
Parte dispositiva da sentença exarada nos autos supra em 09 de abril de 2018
(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação, condenando a representada ao pagamento de multa de cinco vezes
a quantia excedente, nos termos do artigo 23, § 3º, da Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, inclusive mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
Após o trânsito em julgado, proceda-se a anotação do código "ASE 540" no cadastro do eleitor, providência respaldada no
Manual de Instruções aprovada pelo Provimento n° 6/2009 da egrégia Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, o qual
estabelece a necessidade de anotação no cadastro individual do eleitor para as ocorrências previstas no artigo 1°, I, da Lei
Complementar n° 64/90, com caráter informativo para subsidiar e garantir a adequada instrução de eventual processo de
registro de candidatura.
Hortolândia, 09 de abril de 2018. André Forato Anhê, Juiz Eleitoral

378ª ZONA ELEITORAL - CAMPINAS
ATOS JUDICIAIS

REPRESENTAÇÃO
DECISÃO DO MM. JUIZ DA 378ª Z.E. DE CAMPINAS/SP.
O Doutor José Evandro Mello Costa, MM. Juiz Eleitoral da 378ª ZE de Campinas, Estado de São Paulo, na forma da Lei, em 10
de abril de 2018.
Processo nº 23-51.2017.6.26.0354 – REPRESENTAÇÃO
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - Adv. – Gustavo de Oliveira Alves Boccaletti- OAB/SP 158.651.
“Vistos...Decido. O pedido é improcedente. Embora a Receita Federal tenha indicado que o Representado doou valor superior
ao limite estabelecido pelo artigo 23, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97, a defesa demonstrou que a doação foi estimada em
dinheiro, realizada na forma de prestação de militância e mobilização de rua, bem como cessão de uso de veículo, estando
legitimada pela previsão do artigo 25, da Resolução TSE n.º 23406/2014. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
PRIC.”
DECISÃO DO MM. JUIZ DA 378ª Z.E. DE CAMPINAS/SP.
O Doutor José Evandro Mello Costa, MM. Juiz Eleitoral da 378ª ZE de Campinas, Estado de São Paulo, na forma da Lei, em 10
de abril de 2018.
Processo nº 27-88.2017.6.26.0354 – REPRESENTAÇÃO
Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Representado: THAIS MICHELE LOURENÇO CANGANE - Adv. – Karina Chabregas Lealdini da Silva - OAB/SP 256.368 –
Adv. Cesar Henrique da Silva – OAB/SP 276.275.
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“Vistos...Decido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação, para o fim de condenar a representada ao
pagamento da multa no valor de cinco vezes a quantia que excedeu o limite legal para doação, totalizando R$ 1.965,50 (um
mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Ainda, proceda-se a anotação do ASE 540 no histórico da
eleitora, apenas para subsidiar a instrução de eventual pedido de registro de candidatura. Ciência ao Ministério Público
Eleitoral. PRIC.”

383ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANDRÉ
ATOS JUDICIAIS

SENTENÇAS
Representação nº 14-74.2017.6.26.0383
Assunto: Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Rogerio Bueno
Advogada: Drª. Driele Karine Almeida da Silva, OAB/SP nº 324.339
Pelo MM. Juiz Eleitoral, foi proferida a seguinte decisão nos autos da representação supramencionada:
“Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou a presente representação, em face de ROGERIO BUENO, pretendendo a
imposição de sanções eleitorais em razão de doação a candidatos no pleito de 2016, em valor superior ao limite de dez por
cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, previsto no § 1º, do art. 23, da Lei nº 9.504/97. Diante disso,
pleiteou o deferimento de liminar para acesso aos dados fiscais, bem como a procedência da representação e a consequente
condenação da Representado nas penas do parágrafo 3º, artigo 23 do referido dispositivo legal. Com a inicial vieram os
documentos de fls. 05/07.
Foi decretada a quebra do sigilo fiscal do Representado, às fls. 10/12 e a Receita Federal informou os rendimentos da pessoa
física em 2015, ano anterior ao da eleição (documento anexo sigiloso na contracapa dos autos).
Notificado (fls. 37/vº) o Representado, apresentou defesa às fls. 48/50.
Houve nova manifestação do Ministério Público, às fls. 48/50, pugnando pela procedência da representação eleitoral, e do
Representado, às fls. 54/55, alegando boa-fé, uma vez que desconhecia o limite de 10% previsto no §1º, do art. 23, da Lei
9.540/97 e solicitando que a multa, se aplicada, seja fixada no mínimo legal.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, importante se faz salientar que a alegação de desconhecimento do limite de 10% previsto no §1º, do art. 23, da
Lei 9.504-97 por parte do Representado não possui o condão de afastar a sanção, uma vez que, nos termos do Art. 3º da lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro, “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”
Também no que tange à alegação de boa-fé, é irrelevante no presente caso, uma vez que a penalidade incide em razão do
desrespeito, pelo Representado, aos limites objetivamente expressos na lei.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. MULTO APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO. [...] 2. Não há falar em aplicação do princípio da insignificância no
âmbito da representação por doação de campanha acima do limite legal, incidindo a penalidade simplesmente em razão do
desrespeito, pelo doador, aos limites objetivamente expressos na lei, sendo irrelevante o fato de ser ínfimo o valor excedido na
doação, bem como a verificação de boa-fé. 3. Agravo regimental desprovido. (AgR-Respe nº 713-45, rei. Min. Dias Toffoli, DJE
de 28.5.2014).
Quanto ao mérito, consta dos autos que o Representado efetuou doação no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao
Partido dos Trabalhadores (fls. 06).
Consoante inteligência do art. 23 da Lei 9.504/97, tem-se:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o
disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas: I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. (...)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso. (...)
§ 7º O limite previsto no inciso I do § 1o não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis
ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
O art. 21 da Resolução TSE 23.463/2015 assim dispõe:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos pelo doador
no ano-calendário anterior à eleição. (...)
§2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis
de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$80.000,00 (oitenta mil reais).
Nos termos do art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97, o Representado poderia doar valores em espécie até o limite de R$ xxxxxx
(xxxxxx reais), o que corresponde a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos em 2015: R$ xxxxxx (xxxxxx reais),
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conforme atesta o documento anexo sigiloso, fornecido pela Delegacia da Receita Federal em Santo André/SP, acostado na
contracapa dos autos, perfazendo um total em excesso de R$ xxxxxx (xxxxxx reais).
Quanto ao valor da sanção, cumpre destacar que deve ser aplicada a legislação vigente à época dos fatos, a saber: o art. 23, §
3º, da Lei 9.504/97, com redação original, anterior à Lei 13.488/2017, e também o art. 21, § 3º, da Resolução TSE
23.463/2015.
Tem-se que o art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97 prevê como valor mínimo o equivalente a cinco vezes o excesso da quantia
doada e, como valor máximo, dez vezes essa quantia. No presente caso, à míngua de elementos que possam acarretar a
exasperação, a multa deve ser aplicada no valor mínimo.
Assim, julgo procedente a presente representação, a fim de condenar o Representado ao pagamento de multa no valor de 05
(cinco) vezes a quantia em excesso, ou seja R$ 9.321,00 (nove mil, trezentos e vinte e um reais),, à qual equivale ao mínimo
legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de ROGERIO BUENO, com fulcro nos § 1º do artigo 23 da Lei 9.504/97 e “caput”
do art. 21 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Após o trânsito em julgado, efetue-se o comando dos ASEs 264/2 e 540 (artigo 1º, inciso I, “p”, da Lei Complementar nº 64/90)
na inscrição eleitoral do Representado.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Santo André, 06 de abril de 2018.
JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz Eleitoral”
Representação nº 8-67.2017.6.26.0383
Assunto: Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Simone Muller da Silva
Advogada: Drª. Caroline Lacerda de Sá, OAB/SP nº 364.043
Pelo MM. Juiz Eleitoral, foi proferida a seguinte decisão nos autos da representação supramencionada:
“Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou a presente representação, em face de SIMONE MULLER DA SILVA,
pretendendo a imposição de sanções eleitorais em razão de doação a candidatos no pleito de 2016, em valor superior ao limite
de dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, previsto no § 1º, do art. 23, da Lei nº 9.504/97.
Diante disso, pleiteou o deferimento de liminar para acesso aos dados fiscais, bem como a procedência da representação e a
consequente condenação da representada nas penas do parágrafo 3º, artigo 23 do referido dispositivo legal. Com a inicial
vieram os documentos de fls. 05/07.
Foi decretada a quebra do sigilo fiscal da Representada, às fls. 10/12 e a Receita Federal informou os rendimentos da pessoa
física em 2015, ano anterior ao da eleição (documento anexo sigiloso na contracapa dos autos).
Notificada (fls. 31) a Representada apresentou defesa às fls. 33/48, alegando desconhecimento de que a situação era prevista
em lei, decadência processual, prova ilícita e inconstitucional devido à quebra do sigilo fiscal e, por fim, que a doação, na
verdade, refere-se a aquisição de 04 (quatro) convites para um evento oferecido pelo candidato, os quais não foram pagos com
sua renda pessoal, não podendo ser considerado em sua totalidade como doação para campanha eleitoral. Afirma que
compareceu ao evento junto com seu esposo e um casal de amigos, servindo apenas como intermediadora entre eles e o
candidato na compra dos convites. Requereu oitiva de três testemunhas e solicitou a improcedência da representação.
Foi declarada encerrada a instrução, o prazo para dilação probatória, e as partes apresentaram alegações finais:
O Ministério Público pugnou pela procedência da representação eleitoral, fls. 52/55, uma vez que as provas documentais não
trazem dúvida da doação em excesso. A Representada, em suas alegações finais, às fls. 63/67, ratificou suas manifestações
anteriores.
É o relatório. Decido.
De início, cabe analisar as preliminares suscitadas pela Representada.
Em primeiro lugar, sustenta a Representada que desconhecia que a situação era prevista em lei, entretanto, tal alegação não
prospera, pois, nos termos do Art. 3º da lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, “Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece.”
Sustenta, ainda, a Representada, a preliminar de decadência processual. Para análise da questão, importante se faz a leitura
do art. 24-C, § 3º, da Lei 9.504/97, com as alterações trazidas pela Lei 13.165/15, “in verbis”:
Art. 24-C. O limite de doação previsto no § 1º do art. 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do
exercício financeiro a ser apurado, considerando:
I - as prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao
da apuração, nos termos do art. 32 da Lei n 9.096, de 19 de setembro de 1995;
II - as prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício
financeiro a ser apurado.
§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las-á
à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração.
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§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e,
apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público
Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade
prevista no art. 23 e de outras sanções que julgar cabíveis.
Com isso, pela nova redação da norma, o Ministério Público poderia ter apresentado sua representação até o fim de 2017,
tendo sido a ação ajuizada em 08 de dezembro de 2017. Não ocorreu a decadência.
Já no que toca à alegação de que a quebra do sigilo fiscal ofende as garantias constitucionais previstas no art. 5º da
Constituição Federal ou fere o art. 198 do Código Tributário Nacional, destaque-se que, conforme entendimento consolidado no
c. Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral pode solicitar à Receita Federal, a relação de doadores que
excederam o limite legal para, posteriormente, requerer a quebra do sigilo fiscal ao juízo competente.
No caso em comento, de posse da referida relação, a quebra do sigilo fiscal foi requerido pelo Parquet e autorizada por
decisão judicial fundamentada, não havendo que se falar em quebra ilegal do sigilo fiscal.
Destarte, não há qualquer motivo para se acolher as preliminares e as prejudiciais de mérito suscitadas pela Representada.
Quanto ao mérito, consta dos autos que a Representada efetuou doação no valor total de R$ 4.000 (quatro mil reais) ao
candidato Carlos Alberto Grana (fls. 06).
Em que pese a alegação de que a doação, na verdade, refere-se à aquisição de 04 (quatro) convites para um evento oferecido
pelo candidato, servindo a Representada apenas como intermediadora para seu esposo e casal de amigos que com ela
compareceram ao evento, a representação merece ser julgada procedente, como se verá a seguir.
No que tange à oitiva das testemunhas arroladas pela Representada, necessário se faz tecer algumas considerações a
respeito da prova oral que seria produzida em audiência, pois, ainda que se considere a boa-fé da Representada ao doar
valores para campanha eleitoral, resta comprovada documentalmente a doação de R$ xxxxxx por ela realizada, sendo que os
apontamentos das provas testemunhais, que seriam colhidas a posteriori, no sentido de uma suposta individualização das
doações, não têm o condão de desconstituir a prova apresentada pelo Ministério Público Eleitoral. Até mesmo porque não há
que se perquirir a intenção do doador eleitoral, no caso a Representada, ao efetuar a contribuição – a legislação dispensa tal
análise.
Superada essa primeira questão, passemos para a análise do caso.
Toda e qualquer doação eleitoral deve ser representada por um recibo. Essa regra, quanto às eleições de 2016, consta no art.
3º, IV, da Resolução TSE n. 23.463/15:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos políticos e candidatos deverá
observar os seguintes pré-requisitos: (...)
IV - emissão de recibos eleitorais. Ou seja, os partidos e candidatos são obrigados a emitir recibo das doações recebidas. E,
nessa toada, o candidato CARLOS ALBERTO GRANA inseriu, no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), como receita recebida e oriunda unicamente de SIMONE MULLER DA SILVA, tendo emitido o
respectivo recibo eleitoral, de n. 000131170572SP000038E, conforme constante à fl. 06 dos autos.
Daí, tratando-se realmente de 4 (quatro) doações distintas, cada uma com o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), como
afirmado pela Representada, haveria a imperiosa necessidade de emissão de 4 (quatro) recibos eleitorais distintos, pelo
candidato, e que em cada um deles constassem os dados dos respectivos doadores
Na linha dos fatos, não é razoável sustentar que, tendo recebido um único recibo no valor global de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), a Representada não tenha suposto estar diante de algum erro ou, ainda, que não tenha percebido a diferença; SIMONE
MULLER DA SILVA, ao receber tal documento, anuiu que a doação fosse declarada somente em seu nome. Note-se que
forneceu apenas seus dados (nome e CPF), assim, assumiu a figura de doadora.
Os elementos trazidos aos autos da representação comprovam o 'animus' de contribuir com a campanha eleitoral do candidato,
uma vez que o alto valor do ingresso reforça a intenção de ajuda à campanha eleitoral do candidato, pois um jantar a R$
1.000,00 não tem outra função senão capitalizar fundos para a campanha eleitoral. Portanto, comprovado está que se tratada
de doação de campanha e não de simples pagamento de convite para um jantar, indicando a intenção de ajudar o candidato.
Para melhor elucidar a questão, se faz necessário analisar o rito para o recebimento de recursos por parte dos candidatos.
Reza o Artigo 06, da Resolução TSE 23.463/2015, que regulou a arrecadação e gastos de recursos dos candidatos nas
Eleições de 2016.:
Art. 6º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, financeiros
ou estimáveis em dinheiro, inclusive os recursos próprios e aqueles arrecadados por meio da Internet.
§ 1º Os candidatos e os partidos políticos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE).
§ 2º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao recebimento da doação e
informados à Justiça Eleitoral na forma do § 2º do art. 43 desta resolução.
Assim, nos termos do enunciado pelo Artigo 6º e seus parágrafos, ao receber o valor relativo aos ingressos, cumpriu o
candidato o que expressamente definido na norma, ou seja, a emissão de recibo eleitoral, no nome da pessoa que fez o
depósito do valor relativo aos convites para a conta do candidato.
Ainda, no sentido de reforçar a caracterização dos valores arrecadados em eventos, a Seção IV, art. 24, inciso II, §1º,
determina sua anotação como doação; vejamos:
Seção IV
Da Comercialização de Bens e/ou Serviços e/ou da Promoção de Eventos
Art. 24. Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de eventos que se destinem a arrecadar recursos para
campanha eleitoral, o partido político ou o candidato deve: (...)
II - manter, à disposição da Justiça Eleitoral, a documentação necessária à comprovação de sua realização e de seus custos,
despesas e receita obtida.
§ 1º Os valores arrecadados constituem doação e estão sujeitos aos limites legais e à emissão de recibos eleitorais.
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Pelo que acima foi ressaltado e o mais que consta na representação, inegável a intenção da Representada em auferir
arrecadação de recursos, que foi incluída na prestação de contas do referido candidato, nas informações necessárias para a
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. O contrário, abrir-se-ia possibilidades para o estabelecimento do famigerado caixa-2,
que deve ser combatido de forma enérgica.
Consoante inteligência do art. 23 da Lei 9.504/97, tem-se:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o
disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas: I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. (...)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso. (...)
O art. 21 da Resolução TSE 23.463/2015 assim dispõe:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos pelo doador
no ano-calendário anterior à eleição. (...)
Os §§ 1º e 2º do artigo 3º da Lei nº 7.713/98 estabelecem o conceito de rendimento bruto, in verbis:
Art. 3ºO imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.
(Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados
§ 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a
22 desta Lei.
Assim, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97, a Representada poderia doar valores em espécie até o limite de R$
xxxxxx (xxxxxx reais), o que corresponde a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos em 2015: R$ xxxxxx (xxxxxx
reais), conforme atesta o documento anexo sigiloso, fornecido pela Delegacia da Receita Federal em Santo André/SP,
acostado na contracapa dos autos, perfazendo um total em excesso de R$ xxxxxx (xxxxxx reais).
Quanto ao valor da sanção, cumpre destacar que deve ser aplicada a legislação vigente à época dos fatos, a saber: o art. 23, §
3º, da Lei 9.504/97, com redação original, anterior à Lei 13.488/2017, e também o art. 21, § 3º, da Resolução TSE
23.463/2015.
Tem-se que o art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97 prevê como valor mínimo o equivalente a cinco vezes o excesso da quantia
doada e, como valor máximo, dez vezes essa quantia. No presente caso, à míngua de elementos que possam acarretar a
exasperação, a multa deve ser aplicada no valor mínimo.
Assim, julgo procedente a presente representação, a fim de condenar a Representada ao pagamento de multa no valor de 05
(cinco) vezes a quantia em excesso, ou seja, R$ 7.829,20 (sete mil, oitocentos e vinte e nove reais, vinte centavos), à qual
equivale ao mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de SIMONE MULLER DA SILVA, com fulcro nos § 1º do artigo 23 da Lei 9.504/97
e “caput” do art. 21 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Após o trânsito em julgado, efetue-se o comando dos ASEs 264/2 e 540 (artigo 1º, inciso I, “p”, da Lei Complementar nº 64/90)
na inscrição eleitoral da Representada.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Santo André, 06 de abril de 2018.
JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz Eleitoral”
Representação nº 12-07.2017.6.26.0383
Assunto: Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Luiz Carlos Teixeira Santana
Advogado: Dr. Márcio Navarro, OAB/SP nº 353.353
Pelo MM. Juiz Eleitoral, foi proferida a seguinte decisão nos autos da representação supramencionada:
“Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou a presente representação, em face de LUIZ CARLOS TEIXEIRA SANTANA,
pretendendo a imposição de sanções eleitorais em razão de doação a candidatos no pleito de 2016, em valor superior ao limite
de dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, previsto no § 1º, do art. 23, da Lei nº 9.504/97.
Diante disso, pleiteou o deferimento de liminar para acesso aos dados fiscais, bem como a procedência da representação e a
consequente condenação do Representado nas penas do parágrafo 3º, artigo 23 do referido dispositivo legal. Com a inicial
vieram os documentos de fls. 05/07.
Foi decretada a quebra do sigilo fiscal do Representado, às fls. 10/12 e a Receita Federal informou os rendimentos da pessoa
física em 2015, ano anterior ao da eleição (documento anexo sigiloso na contracapa dos autos).
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Notificado (fls. 31/33) o Representado, apresentou defesa às fls. 35/44, alegando, em sede de preliminar, a ausência de
documento essencial à propositura da ação e, no mérito, que não houve comprovação do valor doado, bem como que a
quantia doada é ínfima, pelo que postula pela aplicação do princípio da insignificância.
Houve nova manifestação do Ministério Público, às fls. 48/51, onde pugna pela procedência da representação eleitoral.
É o relatório. Decido.
Antes de analisar o pedido, é necessário acentuar que a alegação da defesa quanto à inexistência do Recibo não prospera,
pois, a prova da doação está consubstanciada às fls. 05/07 no Relatório de Conhecimento no 401394/2016, através do qual
constata-se que a Secretaria da Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral identificaram a ocorrência de doação irregular
efetuada pelo Representado.
O recibo eleitoral não constitui elemento indispensável à propositura da representação por doação acima do limite legal, uma
vez que o número deste documento se encontra expresso no referido relatório de conhecimento, sob o número
270001363134SP000023E, às fls. 06 dos presentes autos.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA.
SENTENÇA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA EM SEU PATAMAR MÍNIMO E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE
LICITAÇÃO PÚBLICA E DE CELEBRAR CONTRATO COM O PODER PÚBLICO POR 5 (CINCO) ANOS. PRELIMINAR DE
NULIDADE, EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA, AFASTADA. DESNECESSIDADE DE RECIBO ELEITORAL. SANÇÃO
DO § 3º É AUTÔNOMA EM RELAÇÃO À SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA
AFASTAR A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 81, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97.
(RECURSO n 4748, ACÓRDÃO de 26/04/2016, Relator(a) ANDRÉ GUILHERME LEMOS JORGE, Publicação: DJESP - Diário
da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 3/5/2016)
Quanto ao mérito, consta dos autos que o Representado efetuou doação no valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos
reais) ao candidato Ednaldo Souza Silva (fls. 06).
Consoante inteligência do art. 23 da Lei 9.504/97, tem-se:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o
disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas: I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. (...)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso. (...)
O art. 21 da Resolução TSE 23.463/2015 assim dispõe:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos pelo doador
no ano-calendário anterior à eleição. (...)
Nos termos do art. 23, § 1º, da Lei nº 9.504/97, o Representado poderia doar valores em espécie até o limite de R$ xxxxxx
(xxxxxx reais), o que corresponde a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos em 2015: R$ xxxxxx (xxxxxx reais),
conforme atesta o documento anexo sigiloso, fornecido pela Delegacia da Receita Federal em Santo André/SP, acostado na
contracapa dos autos, perfazendo um total em excesso de R$ xxxxxx (xxxxxx reais).
Quanto à alegação de insignificância do valor excedente e ausência de lesividade que importe na aplicação de sanção, insta
salientar que a suposta ausência de potencialidade é fundamento impertinente, pois diz respeito às demandas cuja causa de
pedir seja o abuso de poder. No caso em apreço, o objeto cinge-se à aferição da existência de doação que supere os limites
admitidos pela legislação eleitoral.
Não se aplica o princípio da insignificância nos casos de aplicação de multa por doação acima do limite legal, pois há que se
considerar o bem jurídico tutelado. O princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade já estão compreendidos no
próprio valor da sanção, que é fixado com base no excesso da doação, de modo que, se o valor excedido foi de pequena
monta, isso refletirá proporcionalmente sobre o valor da sanção pecuniária.
Quanto ao valor da sanção, cumpre destacar que deve ser aplicada a legislação vigente à época dos fatos, a saber: o art. 23, §
3º, da Lei 9.504/97, com redação original, anterior à Lei 13.488/2017, e também o art. 21, § 3º, da Resolução TSE
23.463/2015.
Tem-se que o art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97 prevê como valor mínimo o equivalente a cinco vezes o excesso da quantia
doada e, como valor máximo, dez vezes essa quantia. No presente caso, à míngua de elementos que possam acarretar a
exasperação, a multa deve ser aplicada no valor mínimo.
Assim, julgo procedente a presente representação, a fim de condenar o Representado ao pagamento de multa no valor de 05
(cinco) vezes a quantia doada em excesso, ou seja, R$ 23.108,00 (vinte e três mil, cento e oito reais), à qual equivale ao
mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de LUIZ CARLOS TEIXEIRA SANTANA, com fulcro nos §§ 1º e 3º do artigo 23
da Lei 9.504/97 e “caput” do art. 21 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Após o trânsito em julgado, efetue-se o comando dos ASEs 264/2 e 540 (artigo 1º, inciso I, “p”, da Lei Complementar nº 64/90)
na inscrição eleitoral do Representado.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Santo André, 06 de abril de 2018.
JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz Eleitoral”
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Representação nº 15-59.2017.6.26.0383
Assunto: Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física
Representante: Ministério Público Eleitoral
Representado: Vandira Ferreira da Silva
Advogada: Drª. Driele Karine Almeida da Silva, OAB/SP nº 324.339
Pelo MM. Juiz Eleitoral, foi proferida a seguinte decisão nos autos da representação supramencionada:
“Vistos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou a presente representação, em face de VANDIRA FERREIRA DA SILVA,
pretendendo a imposição de sanções eleitorais em razão de doação a candidatos no pleito de 2016, em valor superior ao limite
de dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, previsto no § 1º, do art. 23, da Lei nº 9.504/97.
Diante disso, pleiteou o deferimento de liminar para acesso aos dados fiscais, bem como a procedência da representação e a
consequente condenação da Representada nas penas do parágrafo 3º, artigo 23 do referido dispositivo legal. Com a inicial
vieram os documentos de fls. 05/08.
Foi decretada a quebra do sigilo fiscal da Representada, às fls. 11/13 e a Receita Federal informou os rendimentos da pessoa
física em 2015, ano anterior ao da eleição (documento anexo sigiloso na contracapa dos autos).
Notificada (fls. 32/34) a Representada, apresentou defesa às fls. 36/41, onde alega que não declara imposto de renda por ser
isenta, bem como que agiu de boa-fé, uma vez que desconhecia o limite de 10% previsto no §1º, do art. 23, da Lei 9.504-97.
Houve nova manifestação do Ministério Público, às fls. 45/47, que pugnou pela procedência da representação e da
Representada, às fls. 55/56, alegando boa-fé, uma vez que desconhecia o limite de 10% previsto no §1º, do art. 23, da Lei
9.540/97 e solicitando que a multa, se aplicada, seja fixada no mínimo legal.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, importante se faz salientar que a alegação de desconhecimento do limite de 10% previsto no §1º, do art. 23, da
Lei 9.504-97 por parte da Representada não possui o condão de afastar a sanção, uma vez que, nos termos do Art. 3º da lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro, “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”
Também no que tange à alegação de boa-fé, é irrelevante no presente caso, uma vez que a penalidade incide em razão do
desrespeito, pela Representada, aos limites objetivamente expressos na lei. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2010. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. MULTO APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO. [...] 2. Não há falar em aplicação do princípio da insignificância no
âmbito da representação por doação de campanha acima do limite legal, incidindo a penalidade simplesmente em razão do
desrespeito, pelo doador, aos limites objetivamente expressos na lei, sendo irrelevante o fato de ser ínfimo o valor excedido na
doação, bem como a verificação de boa-fé. 3. Agravo regimental desprovido. (AgR-Respe nº 713-45, rei. Min. Dias Toffoli, DJE
de 28.5.2014).
Quanto ao mérito, consta dos autos que a Representada efetuou doação no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao
candidato Willians Bezerra da Silva (fls. 06/07), embora tenha deixado de declarar seus rendimentos no ano-calendário de
2015 perante a Secretaria da Receita Federal, o que configura infringência à legislação eleitoral.
Consoante inteligência do art. 23 da Lei 9.504/97, tem-se:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o
disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas: I - no caso de pessoa física, a dez por cento dos
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. (...)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a
dez vezes a quantia em excesso. (...)
§ 7º O limite previsto no inciso I do § 1o não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis
ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
O art. 21 da Resolução TSE 23.463/2015 assim dispõe:
Art. 21. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos pelo doador
no ano-calendário anterior à eleição. (...)
§2º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis
de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$80.000,00 (oitenta mil reais).
Conforme se verifica nos documentos de fls. 07, a doação efetuada pela Representada consubstanciou-se na cessão de um
veículo, o que, em tese, configura doação em valor estimável, que não está sujeita a limite percentual, desde que inferior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais), conforme estabelecem o §7º do art. 23 da Lei 9.504/97 e o § 2º, do art. 21, da Resolução TSE nº
23.463/2015. Mas, para tanto, se faz necessário que os bens doados à campanha sejam de propriedade do doador, cabendo
a este a prova dessa propriedade, o que não ocorreu nos presentes autos.
Nesse sentido, decidiu o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a saber:
RECURSO ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 81, §§ 1º A 3°, DA LEI Nº 9.504/97.
ELEIÇÕES 2012. SENTENÇA: PROCEDÊNCIA. EMPRESA INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO ART. 23 DA LEI N° 9.504/97 C/C
ART. 25, I, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.376/2012. RECURSO: DOAÇÃO DE BEM MÓVEL. ESTIMADA. PROPRIEDADE DO
BEM NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso interposto em face da r. sentença que julgou procedente a representação por doação acima do limite, e impôs multa
fixada no mínimo legal.
2. Alega a recorrente que a doação foi realizada de forma estimada, referente a entrega de bens móveis em consonância com
a exceção trazida pela lei das eleições.
3. A recorrida é uma empresa individual, sendo que o caso em tela deve ser analisado nos termos legais destinados às
pessoas físicas
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4. Incontroverso que a doação foi realizada acima dos limites permitidos. A exceção trazida pelo art. 23, § 7°, da lei n° 9.504/97
exige a comprovação de propriedade do bem doado, que não ocorreu.[Grifo nosso]
5. Recurso desprovido para manter a r. sentença.
TRE-SP - Recurso nº 16333, Acórdão de 25/03/2014, Relator(a) Clarissa Campos Bernardo, Publicação: DJESP - Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 01/04/2014
Desse modo, tendo em vista que a Representada não comprovou nos autos a existência da coisa cedida, bem como a sua
propriedade, resta enquadrar a situação no casuístico do art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97, que limita o valor doado a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição.
Impende consignar que são isentas do Imposto de Renda as pessoas que auferiram renda igual ou inferior ao “teto” fixado pela
Secretaria da Receita Federal, as quais não estão impedidas de efetuar doação a candidato, desde que respeitado esse limite.
Nesse sentido, insta salientar ementa de julgado do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo:
“REPRESENTAÇÃO – ELEIÇÃO DE 2006 – DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL – ALEGAÇÃO DE QUE PESSOA FÍSICA
DOOU RECURSOS A CANDIDATO COM INFRINGÊNCIA DO ART 23, §1º, INC I, DA LEI Nº 9.504/97 – AUSENTES PROVAS
QUE PERMITAM PRECISAR O REAL RENDIMENTO AUFERIDO PELA PESSOA FÍSICA - “TETO” INSTITUÍDO PARA
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – PARÂMETRO PARA VERIFICAÇÃO DO LIMITE DE DOAÇÃO – PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE. (REPRESENTAÇÃO 1.795, CLASSE 42ª, ACÓRDÃO 170919 – TRE/SP 01/12/2009, Relator DES
WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, Publicação DJE em 10/12/2009)”
Nessa linha de entendimento, tem-se que, no ano-calendário de 2015 estavam isentas de Imposto de Renda as pessoas
físicas cujo rendimento anual bruto não haja superado o valor de R$ 28.123,91 (vinte e oito mil, cento e vinte e três reais,
noventa e um centavos), sendo o limite para doação a candidatos das Eleições 2016 o valor de R$ 2.812,39 (dois mil,
oitocentos e doze reais, trinta e nove centavos).
Assim, ausentes nos autos documento que permita precisar o real rendimento auferido pela pessoa física no ano anterior ao
pleito, tal valor serve como limitação, pois se sequer está o contribuinte obrigado a declarar seus ganhos, por certo que o valor
doado dentro dessa limitação não se prestará a fomentar atividade ilícita, especialmente o financiamento de campanhas
eleitorais.
Desta feita, confrontando-se o valor doado, de R$ 3.000 (três mil reais), com o limite de doação a candidatos por pessoas
físicas isentas do Imposto de Renda no ano de 2015, no valor de R$ 2.812,39 (dois mil, oitocentos e doze reais, trinta e nove
centavos), conclui-se que foi extrapolado em R$ 187,61 (cento e oitenta e sete reais, sessenta e um centavos) o limite previsto
no art. 23, §1º, da Lei nº 9.504/97 e art. 21, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Quanto ao valor da sanção, cumpre destacar que deve ser aplicada a legislação vigente à época dos fatos, a saber: o art. 23, §
3º, da Lei 9.504/97, com redação original, anterior à Lei 13.488/2017, e também o art. 21, § 3º, da Resolução TSE
23.463/2015.
Tem-se que o art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97 prevê como valor mínimo o equivalente a cinco vezes o excesso da quantia
doada e, como valor máximo, dez vezes essa quantia. No presente caso, à míngua de elementos que possam acarretar a
exasperação, a multa deve ser aplicada no valor mínimo, ou seja, R$ 938,05 (novecentos e trinta e oito reais, cinco centavos),
equivalente a cinco vezes o excesso da quantia doada.
Assim, julgo procedente a presente representação, a fim de condenar a Representada ao pagamento de multa no valor de 05
(cinco) vezes a quantia em excesso, ou seja R$ 938,05 (novecentos e trinta e oito reais, cinco centavos), à qual equivale ao
mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente representação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de VANDIRA FERREIRA DA SIVLA, com fulcro no § 1º do artigo 23 da Lei
9.504/97 e “caput” do art. 21 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Após o trânsito em julgado, efetue-se o comando dos ASEs 264/2 e 540 (artigo 1º, inciso I, “p”, da Lei Complementar nº 64/90)
na inscrição eleitoral da Representada.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Santo André, 06 de abril de 2018.
JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz Eleitoral”

385ª ZONA ELEITORAL - ARARAQUARA
COMUNICADOS

EDITAL N. º 04/2018
05 DIAS
O Excelentíssimo Sr. Dr. João Baptista Galhardo Júnior, Juiz Eleitoral da 385ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais.
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V E M, nos termos do art. 15 da Resolução TSE n. 23.465/15, que se encontram disponíveis no cartório deste juízo
as listas de apoiamento de eleitores à criação do PARTIDO REPUBLICANO CRISTÃO – PRC para os fins que especifica o
art. 7º, § 1º, da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, recebida em 02/04/2018, protocolo SADP n. º 11.867/2018.
Outrossim, conforme o art. 15 da Resolução TSE n. 23.465/15, as listas e formulários disponíveis em cartório
poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de cinco (05) dias contados da
publicação, observado o art. 4º, § 3º, da Lei 11.419, de 15 de dezembro de 2006.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o
presente edital no local de costume, bem como publicado no Diário de Justiça Eleitoral de São Paulo – DJE.
Dado e passado nesta cidade de Araraquara, aos 09 dias do mês de abril do ano de 2018. Eu, ___________, José
Adilson de Abreu Júnior, técnico judiciário, chefe de cartório, preparei, e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
(a) João Baptista Galhardo Júnior
Juiz Eleitoral da 385ª ZE/SP

402ª ZONA ELEITORAL - PRESIDENTE PRUDENTE
ATOS JUDICIAIS

EDITAL
402ª ZE – PRESIDENTE PRUDENTE/SP
E D I T A L Nº 005/2018
PRAZO: 3 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. SILAS SILVA SANTOS, MM. Juiz da 402ª Zona Eleitoral de Presidente Prudente, no uso de suas
atribuições legais. V E M, tornar público, nos termos do art. 45, I da Resolução TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015, a
abertura do prazo 03 (três) dias, para que o Ministério Público Eleitoral ou qualquer interessado possa apresentar impugnação
à declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício financeiro de 2016 protocolizada pela Direção
Municipal de Presidente Prudente do Partido abaixo arrolado, desde que o façam em petição fundamentada e acompanhada
das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período:
PARTIDO
PROCESSO
DIRIGENTES:
PARTIDO ECOLÓGICO Proc. 24-61.2017.6.26.0402
Presidente: Edivaldo Venturin Jordão
NACIONAL – PEN
Protocolo: 93.230/2017
Tesoureiro: Jose Marcelo Bueno
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse publicado o presente edital
publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo (DJESP). Dado e passado nesta cidade de Presidente
Prudente, aos onze (onze) dias do mês de abril de 2018. Eu, Fernanda Martins Silva Oliveira, Analista Judiciária, preparei e
conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral. Presidente Prudente, 11 de abril de 2018. SILAS SILVA
SANTOS. Juiz da 402ª Zona Eleitoral

419ª ZONA ELEITORAL - ITAQUAQUECETUBA
ATOS JUDICIAIS

DESPACHO
REPRESENTAÇÃO Nº 60-86.2016.6.26.0419
ASSUNTO: PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA – PEDIDO DE CONCESSÃO
DE LIMINAR –PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: LUCAS DE ASSIS COSTA
ADVOGADO: LEONARDO FREIRE PEREIRA– OAB/SP 163.533
ADVOGADO: ANGELICA ANTONIA SHIHARA DE ASSIS FREIRE PEREIRA – OAB/SP 299.801
ADVOGADO: MAURICIO CESAR BONFIM – OAB/SP 320.938
ADVOGADO: MARCIA MARIA DE BRITO – OAB/SP 342.472
REPRESENTADO: LICEU BRASIL ESCOLA DE PROFESSORES LTDA.
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ADVOGADO: LEONARDO FREIRE PEREIRA– OAB/SP 163.533
ADVOGADO: ANGELICA ANTONIA SHIHARA DE ASSIS FREIRE PEREIRA – OAB/SP 299.801
ADVOGADO: MAURICIO CESAR BONFIM – OAB/SP 320.938
ADVOGADO: MARCIA MARIA DE BRITO – OAB/SP 342.472
Vistos.
Fls. 145
Ante a comprovação do pagamento da multa imposta ao representado conforme guias juntadas às fls. 98/142, determino o
arquivamento dos autos.
Dê-se ciência ao MPE.
Int.
Itaquaquecetuba, 09 de abril de 2018.
FERNANDO LUIZ BATALHA NAVAJAS
Juiz de Direito

423ª ZONA ELEITORAL - CAMPINAS
ATOS JUDICIAIS

DESPACHO
PROCESSO º n.º 13-66.2017.6.26.0423
REPRESENTAÇÃO - (DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL – PESSOA FÍSICA
PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS – CAMPANHA ELEITORAL 2016)
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: THOMAS AMARAL LORENA DE MELLO– CPF/MF(323-966.058-01)
ADVOGADOS: CELSO ANTÔNIO D' AVILA ARANTES – OAB/SP 159680; MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA-OAB/SP
145020; MARCOS SOUSA RAMOS – OAB/SP 349981; CARLOS HENRIQUE PINTO – OAB/SP 135690.
DESPACHO: fls.141 “Vistos, Juntadas as contrarrazões, analiso-as em conjunto com as razões de recurso descartando a
hipótese de juízo de retratação. Entendendo, portanto, que se deve manter a decisão prolatada, por seus próprios
fundamentos, DETERMINO a subida dos presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com esteio no
art. 267, §6º, do Código Eleitoral, obedecendo as cautelas de estilo. Cumpra-se. Campinas/SP, 6 de abril de 2018.BERNARDO
MENDES CASTELO BRANCO SOBRINHO JUIZ ELEITORAL”
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