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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos da Presidência

Portarias

PORTARIA Nº 487/2017 TRE-PB/PTRE/ASPRE

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e considerando o que 
consta do Processo Administrativo SEI nº 0003332-93.2017.6.15.8071,

RESOLVE:

I - Dispensar FRANCISCO CACIMIRO DE OLIVEIRA, Analista Judiciário, do quadro permanete deste Tribunal, da Função Comissionada de 
Assistente I - FC 1 da 71ª Zona Eleitoral - Campina Grande.

II - Designar MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTANA, Analista Judiciário, do quadro permanente deste Tribunal, para exercer a Função 
Comissionada de Assistente I - FC 1 da 71ª Zona Eleitoral - Campina Grande.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

João Pessoa, 26 de junho de 2017.
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Desª. Maria das Graças Morais Guedes

Presidente do TRE/PB

Acórdãos e Resoluções

Acórdãos

Acórdão nº 239/2017

Recurso Contra Expedição de Diploma Nº 365-65.2016.6.15.0067 - Classe29.

(Protocolo 115.544/2016)

Relator(a): Exmo Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira

Procedência: Remigio-PB (67ª ZONA ELEITORAL - Remigio)

Assunto: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - Inelegibilidade - Inelegibilidade - Parentesco - PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA

RECORRENTE : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB), ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL DE 
REMÍGIO/PB - CNPJ 15.838.993/0001-42

ADVOGADO : DOUGLAS LINKELER BELTRAO - OAB: 18350/PB

ADVOGADO : LUIZ VICTOR DE ANDRADE UCHOA - OAB: 12220/PB

ADVOGADA : KARLA SUIANY ALMEIDA MANGUEIRA GUEDES - OAB: 12221/PB

ADVOGADO : LUÍS NILO VIEIRA LEMOS - OAB: 10330-E/PB

RECORRIDO : JOSÉ NILSON ALMEIDA, CPF 039.969.074-35

ADVOGADO : JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR - OAB: 11823/PB

ADVOGADO : MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - OAB: 11536/PB

ADVOGADO : VINÍCIUS JOSÉ CARNEIRO BARRETO - OAB: 15564/PB

ADVOGADO : VINCY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB: 19195/PB

ADVOGADO : THIAGO DE SÁ FERREIRA - OAB: 21667/PB

RECURSO CONTRA DIPLOMAÇÃO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016. VEREADOR. ALEGADA INELEGIBILIDADE CONSTITUCIONAL. 
PARENTESCO. PRELIMINAR. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO SUBSCRITA PELO VICE-PRESIDENTE DO PARTIDO EM 
DISCONFORMIDADE COM ESTATUTO.  RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- Verificando-se que a procuração outorgada ao causídico subscritor da Exordial, foi subscrita pelo Vice-Presidente do PRB, que não detinha 
atribuição e nem legitimidade para autorizar a propositura de demandas em Juízo, é de se reconhecer o vício de representação.

- Conforme precedentes do Colendo TSE, o defeito da representação processual - pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 
regular do processo - conduz à extinção do feito sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acorda o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte decisão: " 
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte DECISÃO: PRELIMINAR DE VÍCIO DE 
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME. FEZ SUSTENTAÇÃO ORAL, PELO RECORRIDO, DR. MANOLYS 
MARCELINO PASSERAT DE SILANS.". 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.

Acórdão nº 240/2017



Ano 2017, Número 112 João Pessoa, quarta-feira, 28 de junho de 2017 Página 4

Recurso Eleitoral Nº 625-46.2016.6.15.0002 - Classe30.

(Protocolo 72.865/2016)

Relator(a): Exmo Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira

Procedência: Santa Rita-PB (2ª ZONA ELEITORAL - Santa Rita)

Assunto: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - MATERIAL DE CAMPANHA - IMPROCEDENTE - 
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

RECORRENTE : COLIGAÇÃO "PRA SANTA RITA AVANÇAR"

ADVOGADO : MARCELO ANTONIO RODRIGUES DE LUCENA - OAB: 21734/PB

ADVOGADO : JOSE ANDRE DE LUCENA ARAUJO - OAB: 13364/PB

ADVOGADO : CHRYSTOFANES OLIVEIRA FERNANDES - OAB: 20186/PB

ADVOGADO : JANSON DE LIMA FARIAS - OAB: 18811/PB

RECORRIDO : FLAVIANO QUINTO RIBEIRO COUTINHO

ADVOGADO : NILDO MOREIRA NUNES - OAB: 10762/PB

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. OMISSÃO DO NOME DE CANDIDATO A VICE-PREFEITO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DA TIRAGEM. EXIGÊNCIA APENAS PARA MATERIAL IMPRESSO. IMAGEM DO APOIADOR 
MAIOR QUE A IMAGEM DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.PROVIMENTO NEGADO EM HARMONIA COM O PARECER 
MINISTERIAL.

¿  A propaganda impugnada obedeceu aos critérios estabelecidos na Lei das Eleições, com nome do candidato a Vice-Prefeito escrito de 
forma clara e atendendo a proporção legal.

¿  A indicação da tiragem será obrigatória quando se tratar de material impresso, o que não é o caso dos autos (inteligência do art. 38 § 8º, 
da Lei nº 9.504/97).

¿ Não há nenhum dispositivo na legislação eleitoral que vede a aposição de fotografia do apoiador em tamanho maior que a do candidato. 

¿ Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acorda o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte decisão: " 
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte DECISÃO: NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, UNÂNIME. MANIFESTOU-SE O PROCURADOR 
REGIONAL ELEITORAL.

 ". 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.

Acórdão nº 241/2017

Recurso Eleitoral Nº 445-06.2016.6.15.0010 - Classe30.

(Protocolo 79.740/2016)

Relator(a): Exmo Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira

Procedência: Guarabira-PB (10ª ZONA ELEITORAL - Guarabira)

Assunto: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - INTERNET - FACEBOOK - PROCEDENTE - 
APLICAÇÃO DE MULTA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

RECORRENTE: ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAÚJO

ADVOGADO: LUIS EDUARDO FERNANDES DA COSTA - OAB: 12684/PB

RECORRIDO: COLIGAÇÃO "PELA VITÓRIA DO TRABALHO"

ADVOGADO: ALISON BATISTA CARVALHO - OAB: 16470/PB

ADVOGADO: JULIO CESAR NUNES DA SILVA - OAB: 18798/PB
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ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. CRÍTICAS SEVERAS A CANDIDATO. FACEBOOK. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve-se prestigiar a liberdade de crítica, dosando adequadamente a intervenção da Justiça Eleitoral, para manter o pleito livre de 
influências que efetivamente possam ocasionar o desequilíbrio entre os candidatos. 

Provimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acorda o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte decisão: " 
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte DECISÃO: DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, UNÂNIME.". 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.

Acórdão nº 244/2017

Recurso Eleitoral Nº 504-29.2016.6.15.0063 - Classe30.

(Protocolo 77.593/2016)

Relator(a): Exmo Juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior

Procedência: São Francisco-PB (63ª ZONA ELEITORAL - Sousa)

Assunto: RECURSO ELEITORAL - Representação - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - BANNERS - INOBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL  - 
EFEITO OUTDOOR - PROCEDENTE - APLICAÇÃO - MULTA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

RECORRENTE: JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO

ADVOGADO: THIAGO XAVIER DE ANDRADE - OAB: 15505/PB

ADVOGADO: CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI - OAB: 14199/PB

ADVOGADO: LINCOLN MENDES LIMA - OAB: 14309/PB

ADVOGADO: EVALDO CAVALCANTI CRUZ NETO - OAB: 19004/PB

RECORRENTE: COLIGAÇÃO "É MAIS FUTURO"

ADVOGADO: THIAGO XAVIER DE ANDRADE - OAB: 15505/PB

ADVOGADO: CAIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI - OAB: 14199/PB

ADVOGADO: LINCOLN MENDES LIMA - OAB: 14309/PB

ADVOGADO: EVALDO CAVALCANTI CRUZ NETO - OAB: 19004/PB

RECORRIDO: COLIGAÇÃO "UM NOVO TEMPO ESTÁ POR VIR"

ADVOGADO: GERONCIO SUCUPIRA DANTAS - OAB: 4868/PB

ADVOGADO: EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA - OAB: 13523/PB

ADVOGADO: EDNELTON HELEJUNIOR BENTO PEREIRA - OAB: 15190/PB

ADVOGADO: AMANDA CRISTINA DE CASTRO MARQUES ABRANTES - OAB: 7433/RN

ADVOGADO: RENATO FILGUEIRA ALVES - OAB: 21371/PB

RECURSO ELEITORAL. Propaganda de Rua. Eleições 2016. Propaganda Irregular. Banners afixados em palco montado para realização de 
comício. Estrutura temporária. Limite da propaganda. Ausência de previsão legal. Aplicação da regra prevista para publicidade em bem 
particular. Não cabimento. Provimento do recurso.

1. A utilização de banners de campanha em comício eleitoral, realizado em via pública, não se subsume à regra contida no art. 37, §2º, da 
Lei nº 9.504/1997, uma vez que não está inserida no conceito de bem particular, por ser uma estrutura móvel com finalidade provisória e 
efêmera.
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2. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acorda o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte decisão: " 
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte DECISÃO: DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, CONTRA O VOTO DO JUIZ EMILIANO ZAPATA DE 
MIRANDA LEITÃO, QUE LHE NEGAVA PROVIMENTO. FEZ SUSTENTAÇÃO ORAL, PELOS RECORRENTES, DR. LINCOLN MENDES LIMA. 
MANIFESTOU-SE O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL. ". 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.

Acórdão nº 245/2017

Recurso Eleitoral Nº 70-22.2016.6.15.0069 - Classe30.

(Protocolo 84.576/2016)

Relator(a): Exmo. Juiz Membro Breno Wanderley César Segundo

Procedência: São Bento-PB (69ª ZONA ELEITORAL - São Bento)

Assunto: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - INTERNET - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 
APLICAÇÃO - MULTA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

RECORRENTE: EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA

ADVOGADO: FELIPE AUGUSTO FORTE DE NEGREIROS DEODATO - OAB: 8596/PB

ADVOGADO: ROGERIO MAGNUS VARELLA GONÇALVES - OAB: 9359/PB

ADVOGADO: ANTONIO SERGIO MEIRA BARRETO - OAB: 16578/PB

ADVOGADO: IGOR DE LUCENA MASCARENHAS - OAB: 18048/PB

ADVOGADO: HELANNE BARRETO VARELA GONCALVES - OAB: 1290 - B/PB

ADVOGADO: GUILHERME FURTADO MONTENEGRO - OAB: 17365/PB

ADVOGADO: RODRIGO LUCAS CARNEIRO SANTOS - OAB: 19442/PB

RECORRIDO: JARQUES LÚCIO DA SILVA II

ADVOGADO: JOSÉ IAGO ALVES DE ARAÚJO - OAB: 21541/PB

ADVOGADO: CICERO PEDRO DA SILVA FILHO - OAB: 19196/PB

ADVOGADO: JAILSON ARAUJO DE SOUZA - OAB: 10177/PB

ADVOGADO: LAYON RODOLFO DUTRA DA SILVA SANTOS - OAB: 20369/PB

ADVOGADO: LEONARDO GIOVANNI DIAS ARRUDA - OAB: 11002/PB

ADVOGADO: PAULO GUSTAVO DE MELLO E SILVA SOARES - OAB: 11268/PB

ADVOGADO: GUSTAVO MARTINS ALMEIDA - OAB: 7169/PB

ADVOGADO: ALEX SOARES DE ARAÚJO ALVES - OAB: 20625/PB

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.  PROPAGANDA NEGATIVA. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. PROCEDENCIA. OCORRENCIA.  
DESPROVIMENTO.

Uma vez verificada a ocorrência de propaganda negativa veiculada em razão de fato sabidamente inverídico, impõe-se o desprovimento do 
apelo com a manutenção da sentença condenatória.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acorda o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte decisão: " 
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte DECISÃO: NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, UNÂNIME. MANIFESTOU-SE O PROCURADOR 
REGIONAL ELEITORAL. ". 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.
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Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 27 de junho de 2017.

Acórdão nº 242/2017

Recurso Eleitoral Nº 579-41.2016.6.15.0072 - Classe30.

(Protocolo 14.615/2017)

Relator(a): Exmo Juiz Emiliano Zapata de Miranda Leitão

Procedência: Campina Grande-PB (72ª ZONA ELEITORAL - Campina Grande)

Assunto: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO - ACÓRDÃO N.º 175/2017 - DESPROVIMENTO UNÂNIME

EMBARGANTE: NAPOLEÃO DE FARIAS MARACAJÁ

ADVOGADO: LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA - OAB: 9821/PB

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E 
NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicado a esta Justiça Especializada por expressa determinação do art. 275 do Código Eleitoral, 
prevê que os embargos de declaração são admitidos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, 
suprir omissão e corrigir erro material.

 2. Devem ser rejeitados os embargos quando não configurados, no acórdão impugnado, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do 
Código de Processo Civil.

3. Embargos rejeitados, em harmonia com a manifestação Ministerial.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acorda o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte decisão: " 
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte DECISÃO: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, UNÂNIME. ". 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 27 de junho de 2017.

Acórdão nº 243/2017

Ação Penal Nº 74-86.2012.6.15.0073 - Classe4.

(Protocolo 1.840/2015)

Relator(a): Exmo Juiz Emiliano Zapata de Miranda Leitão

Procedência: João Pessoa-PB

Assunto: EXCEÇÃO DA VERDADE E DA NOTORIEDADE DO FATO

EXCIPIENTE: LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

ADVOGADO: JOSE EDISIO SIMOES SOUTO - OAB: 5405/PB

ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA - OAB: 12190/PB

EXCEPTO : JOSÉ RÔMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO

ADVOGADO: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES - OAB: 1663/PB

ADVOGADO: EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - OAB: 10827/PB

ADVOGADO: BRUNO LOPES DE ARAUJO - OAB: 7588/PB

ADVOGADO: DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS - OAB: 17586/PB

ADVOGADO: ARTHUR SARMENTO SALES - OAB: 18081/PB

ADVOGADO: ARTHUR MARTINS MARQUES NAVARRO - OAB: 19341/PB

ADVOGADO: ROMERO SÁ SARMENTO DANTAS DE ABRANTES - OAB: 21289/PB
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ADVOGADO: DANILO MOURA DE MOURA BASTOS - OAB: 20489/PB

ADVOGADO: RAFAEL SANTIAGO ALVES - OAB: 15975/PB

EXCEÇÃO DA VERDADE. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. CALÚNIA (ART. 325 DO CE) E DIFAMAÇÃO (ART. 326 DO CE). PROPAGANDA ELEITORAL. 
VÍTIMA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. OFENSA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. VERACIDADE DE APENAS UM DOS FATOS 
IMPUTADOS PELO EXICIPENTE, RELATIVAMENTE AO CRIME DE DIFAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL QUANTO AOS 
OUTROS FATOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

1. A exceção da verdade consiste em incidente que permite ao acusado por crime de calúnia ou difamação (neste último quando o 
ofendido for funcionário público e a ofensa for relativa ao exercício de suas funções - CE, art. 325, parágrafo único) demonstrar a 
veracidade do fato atribuído por ele à pessoa que se julga ofendida.

2. Restando comprovada apenas em parte a veracidade das imputações feitas pelo Excipiente ao Excepto, a procedência parcial do pedido 
é medida que se impõe.

3. Pedido parcialmente procedente, em harmonia parcial com a manifestação Ministerial.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acorda o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte decisão: " 
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte DECISÃO: JULGOU-SE PARCIALMENTE 
PROCEDENTE O INCIDENTE DE EXCEÇÃO DA VERDADE, EM HARMONIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL, TÃO SOMENTE PARA 
AFASTAR DA ANÁLISE DA PERSECUÇÃO PENAL A IMPUTAÇÃO DO EXCIPIENTE DO CRIME DE DIFAMAÇÃO COM BASE NAS EXPRESSÕES 
"ADMINISTRAR TÃO MAL UMA PREFEITURA" E "A PREFEITURA NÃO CONSEGUE PAGAR OS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS", MANTENDO-SE 
A PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AOS OUTROS FATOS IMPUTADOS AO RÉU, CAPAZES DE SEREM TIPIFICADOS NOS ARTS. 324 E 325 DO 
CÓDIGO ELEITORAL, CONTRA O VOTO DO JUIZ ANTÔNIO CARNEIRO DE PAIVA JÚNIOR, QUE VOTOU PELO NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO 
DA VERDADE QUANTOS AOS ITENS 1 A 6 E PELA SUA REJEIÇÃO QUANTO AO ITEM 7.  ". 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 26 de junho de 2017.

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, 27 de junho de 2017.

Atos dos Relatores

Despachos

Despacho do Relator

PROCESSO: INQUÉRITO Nº 20-72.2017.6.15.0000 - Classe 18.

PROCEDÊNCIA: SIGILOSO

RELATOR:Exmo. Juiz Membro Breno Wanderley César Segundo

ASSUNTO    : SIGILOSO

AUTOR         : SIGILOSO

INDICIADO  : SIGILOSO

ADVOGADO: PETRONILO VIANA DE MELO JUNIOR - OAB: 13948/PB

ADVOGADO: JOSE EVANDRO ALVES DA TRINDADE - OAB: 18318/PB

INDICIADO  : SIGILOSO

ADVOGADO: JOSE EVANDRO ALVES DA TRINDADE - OAB: 18318/PB

ADVOGADO: HAMILTON DA COSTA MEDEIROS - OAB: 9972/PB

 Vistos, etc.

Com relação ao pedido formulado pelo denunciado (...)(fls.176/177), conforme muito bem salientou o Procurador 
Regional Eleitoral em sua manifestação(fls.199/201), nos termos do art. 77, inciso I e art.78, inciso III ambos do CPP, a competência por 
prerrogativa de função abrange também as pessoas que não possuem o foro especial (art.29 , inciso X da CF), visto que ambos estão sendo 
processados em concurso de pessoas, sendo o TRE competente para julgar também o denunciado (...).
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Isto posto, indefiro o pedido formulado.

Dê-se ciência.

P.I

Certifique a SJ se decorreu prazo do art.4º das Lei 8.038/90. 

Cumpra-se.

 João Pessoa, 26 de junho de 2017.

Breno Wanderley César Segundo

Relator

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, João Pessoa, 27 de junho de 2017, terça-feira.

Despacho

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 685-25.2016.6.15.0000 – Classe 25

PROCEDÊNCIA: João Pessoa-PB

RELATOR: Romero Marcelo da Fonseca Oliveira

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - PSOL - ELEIÇÕES 2016

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE  (PSOL), ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL; TÁRCIO HOLANDA TEIXEIRA, Presidente; 
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, Tesoureiro

ADVOGADO: THIAGO FERNANDES LUCIO - OAB: 19771/PB

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), por seu Órgão de Direção Regional, protocolizou a Prestação de Contas relativa às Eleições 2016.

Após publicação do Edital e decorrido o prazo sem manifestação, despachei determinando remessa à SECEP para análise técnica - fl. 44.

Retornam os autos, com o Relatório preliminar elaborado pela Unidade Técnica, apontando a omissão quanto à entrega da Prestação de 
Contas Parcial e o atraso na entrega da Prestação de Contas Final.

Registrou ainda o Órgão Técnico que o Partido deverá reapresentar a Prestação de Contas gerada pelo Sistema SPCE (Sistema de Prestação 
de Contas de Campanha Eleitoral), com status de retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de Contas devidamente 
assinado e acompanhado das justificativas, nos termos indicados no Relatório - fl. 48.

Assim, intime-se Partido, por seu advogado, do inteiro teor do Relatório Preliminar da SECEP1, objetivando sejam providenciadas as 
diligências nele apontadas, no prazo de setenta e duas horas, com fundamento no art. 64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015.

Decorrido o prazo, devolvam-se os autos à SECEP para emissão de parecer conclusivo, nos termos do art. 64, §3º, da referida Resolução.

Providências a cargo da Secretaria Judiciária.
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João Pessoa, 26 de junho de 2017.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira

Juiz Relator

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, João Pessoa, 27 de junho de 2017, terça-feira.

__________

1RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

PROCESSO Nº: 685-25.2016.6.15.0000  PROTOCOLO Nº79.708/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA 
ELEITORAL DE 2016.

PRESTADOR : DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL - PSOL - PARAÍBA

CNPJ       : 08.767.001/0001-78 Nº CONTROLE: P50000320516PB6009769

DATA ENTREGA: 21/06/2017 às 13:41:04 DATA GERAÇÃO: 21/06/2017 às 13:43:45

Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais solicita-se 
manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do § 1º, art. 64 da Resolução TSE nº 23.463/2015:

1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1.1.2. Prestação de contas parcial 

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

1.1.3. Prestação de contas final 

Prestação de contas entregue em 21/06/2017, fora do prazo fixado pelo art. 45, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015.

Ao final registra-se que o prestador de contas deverá reapresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de 
Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como reapresentar o Extrato da Prestação de 
Contas, devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações 
efetuadas, conforme disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta 
implicar a sua alteração.

João Pessoa, 21 de Junho de 2017.

ADRIANO DE LACERDA SIQUEIRA 

ANALISTA JUDICIÁRIO  

ANDRÉ CABRAL TELES

Chefe da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
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JOÃO DEMAR LUCENA RODRIGUES

Coordenador de Controle Interno

Decisões Monocráticas

Decisão Monocrática nº 69/2017

PROCESSO: RECURSO ELEITORAL Nº 27-70.2016.6.15.0074 - Classe 30.

PROCEDÊNCIA: Ouro Velho-PB 74ª Zona Eleitoral (Prata)

RELATOR:Exmo Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira

ASSUNTO: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - Eleições - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet - Propaganda Política - 
Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada - PROCEDENTE - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

RECORRENTE: LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA

ADVOGADO: JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES - OAB: 1663/PB

ADVOGADO: EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES - OAB: 10827/PB

ADVOGADO: BRUNO LOPES DE ARAUJO - OAB: 7588-A/PB

RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB), OURO VELHO - POR SEU PRESIDENTE RICARDO XAVIER DE LIMA

ADVOGADO: JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA - OAB: 9121/PB

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REPRESENTAÇÃO AJUIZADA POR PARTIDO POLÍTICO COLIGADO. 
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM APRECIADA DE OFÍCIO.  INTELIGÊNCIA DO ART.6º, § 1º DA LEI 9.504/97. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

-Partido integrante de coligação não possui legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, nos termos do art. 6°, § 4°, da Lei 
9.504/97. 

-Hipótese em que o Partido Republicano Brasileiro (PRB), ajuizou isoladamente Representação Eleitoral, não obstante integrar a Coligação 
"Não Vamos Desistir de Ouro Velho! É nosso lugar" . 

-Ausente uma das condições da ação -legitimidade ad causam, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 
485, inciso VI do CPC/2015. 

Liudmila Carneiro Nunes de Lira interpôs Recurso em face da Sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 74ª Zona que julgou procedente 
Representação proposta pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), por seu Presidente, Ricardo Xavier de Lima, para condenar a Recorrente 
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento  § 3º, do art. 36, da Lei nº 9.504/97 e §4º do art. 1º da Resolução nº 
23.457/2015 do TSE.

Na sentença de fls. 29/34, a Magistrada entendeu que a mensagem, objeto da Representação, constitui ato de promoção de propaganda 
eleitoral, fora do período autorizado e com potencial para prejudicar a igualdade na disputa.

Nas razões recursais, fls. 35/43, a Recorrente repisou preliminar de sua ilegitimidade passiva, sustentando que não é candidata a qualquer 
cargo eletivo e por isso não poderia figurar no polo passivo.

No mérito, aduziu que a divulgação feita caracteriza mera propaganda intrapartidária, tendo sido compartilhado apenas na Rede Social 
Facebook logomarca de chamada da Convenção Partidária, em período permitido pela legislação eleitoral.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que seja afastada a pena de multa.

O Partido Recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões, contudo quedou-se  inerte fl. 44. 
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Com vista dos autos, o Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso ao fundamento de que não há no 
conteúdo veiculado nada que promova a imagem da candidata, não havendo pedido expresso de votos, apenas menção de participação em 
convenção coletiva   (fls. 52/53-v).

Em resposta ao despacho de fl. 59, há Certidão da Secretaria Judiciária atestando que o Partido Republicano (PRB) compôs a Coligação 
"NÃO VAMOS DESISISTIR DE OURO VELHO! É NOSSO ESSE LUGAR" , que disputou os pleitos Majoritário e Proporcional - fl.64. 

É o Relatório. 

O art. 6º, § 4º, da Lei 9.504 /97 dispõe que o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo 
eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do 
prazo para a impugnação do registro de candidatos .

Portanto, a teor do dispositivo supracitado, formada a coligação, eventuais representações deverão ser por ela ajuizada, que é quem 
detém a legitimidade ativa para litigar em nome dos partidos que a integram. 

No caso dos autos, há Certidão da Secretaria Judiciária atestando que o Partido Republicano (PRB) compôs a Coligação "NÃO VAMOS 
DESISISTIR DE OURO VELHO! É NOSSO ESSE LUGAR" , nas eleições majoritárias e nas proporcionais. 

A Representação ajuizada pelo Partido PRB foi proposta no dia 10 de agosto de 2016, após expirado o prazo de realização das convenções 
partidárias para deliberação sobre as convenções, dessa forma, o referido Partido não mais detinha legitimidade para propor a 
Representação.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do colendo TSE.

Assim, ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade ativa, impõe-se o seu reconhecimento de ofício, por se tratar de 
matéria de ordem pública, passível de ser declarada a qualquer tempo, inclusive na instância recursal e independente de provocação das 
partes, nos termos do art. 485, § 3º do CPC/2015. 

Pelo exposto, reconheço a ilegitimidade ativa do Representante, ora Recorrido, e anulo a sentença de primeiro grau, extinguindo o 
processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do CPC/2015. 

Após o trânsito em julgado, retornem os autos à primeira instância, para fins de cumprimento desta decisão.

Providências a cargo da Secretaria Judiciária.

João Pessoa, aos 26 de junho de 2017.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira

Juiz Relator

____________

¹ Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 
(...)

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio 
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao 
custo da propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

²Art. 6º (...)§ 4º. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando 
questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da Convenção e o termo final do prazo para a 
impugnação do registro de candidatos." (sem destaque no original).

³Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto 
do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e 
quatro horas em qualquer meio de comunicação. 
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4ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ESPECIAL. CARGO. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. 
CONDENAÇÃO. DUAS AÇÕES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CUMULATIVAMENTE. INOCORRÊNCIA. 
DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PARTIDO COLIGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. CAPACIDADE PROCESSUAL ISOLADA. AUSÊNCIA.

 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a incidência do art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 pressupõe a existência 
cumulativa dos elementos caracterizadores da causa de inelegibilidade preceituada na referida norma, quais sejam a) decisão judicial 
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, b) suspensão dos direitos políticos e c) ato doloso de improbidade administrativa 
que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.

 2. Na espécie, a despeito de o candidato ter sido condenado em duas ações de improbidade administrativa, em nenhuma delas houve a 
cominação da pena de suspensão dos direitos políticos, o que impossibilita a incidência da cláusula de inelegibilidade em questão.

 3. A norma é cristalina ao exigir que os elementos configuradores da inelegibilidade em comento estejam presentes, necessariamente, em 
um mesmo processo, e não em processos distintos, como ocorreu na hipótese dos autos.

 4. O partido coligado não possui legitimidade ativa para manejar, isoladamente, ação de impugnação registro de candidatura, tampouco 
para interpor recurso, nos termos da jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior. Precedentes.

 5. Recurso desprovido, para manter o deferimento do registro de candidatura.

(Recurso Especial Eleitoral nº 18774, Acórdão de 30/09/2016, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: PSESS - 
Publicado em Sessão, Data 30/09/2016 )

1.Partido integrante de coligação não possui legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 
9.504/97. Precedentes. 2. Partido político e coligação não possuem legitimidade para impugnar o demonstrativo de regularidade de atos 
partidários (DRAP) de coligação adversária sob o fundamento de irregularidade em convenção partidária. Precedentes. 3. Na espécie, a 
impugnação foi ajuizada isoladamente pelo Partido Progressista, não obstante tenha formado coligação para as Eleições 2012, sob o 
argumento de irregularidade na convenção de um dos partidos integrantes da coligação adversária. Ausência de legitimidade ativa do 
partido. (AgR-REspe n.º 36.533, de 13.11.2012, rel. Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI) 

5Art. 485. (...)§ 3oO juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. 

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, João Pessoa, 27 de junho de 2017, terça-feira.

Atos da Diretoria-Geral

Decisões Administrativas

DIÁRIAS CONCEDIDAS: PERÍODO DE 26 a 27/06/2017

Diárias Concedidas

Número da diária: 0986/2017

Nome do servidor: MÁRCIO EDSON DINIZ BARROS

Cargo: VIGILANTE

Destino(s): MULUNGU

Finalidade: SOLICITO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MÁRCIO EDSON DINIZ BARROS, no período de 02/07/2017 a 07/07/2017, em virtude de 
sua designação para trabalhar como supervisor nos trabalhos do recadastramento biométrico no município de Mulungu, no período de 
20/03/2017 a 11/08/2017, conforme e-mail em anexo, tendo o mesmo que se deslocar no domingo para chegar cedo ao referido 
município, já que o horário de atendimento ao público começa às 07:00 horas. Sua data de retorno no dia 07/07/2017, mesmo não tendo 
transporte de Mulungu a Campina Grande, combinei com Márcio Edson Diniz Barros de deixá-lo na BR-230, no ponto de ônibus da REAL 
para viabilizar seu retorno na sexta a Campina Grande.

Período: 02/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5
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Número da diária: 0998/2017

Nome do servidor: MARLÉCIA DOS SANTOS SILVA DE FREITAS

Cargo: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Destino(s): MONTE HOREBE

Finalidade: Supervisionar as atividades de revisão do eleitorado com cadastramento biométrico no posto de atendimento de Monte 
Horebe/PB, conforme Processo sei nº 0000461-12.2017.6.15.8000.

Período: 02/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 1011/2017

Nome do servidor: ROBERTO DE ALBUQUERQUE CÉZAR

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO / FC-6 CHEFE DE SEÇÃO

Destino(s): CAMPINA GRANDE;UMBUZEIRO;CAMPINA GRANDE;AROEIRAS;CAMPINA GRANDE;BOQUEIRÃO;CAMPINA 
GRANDE;REMÍGIO;JOÃO PESSOA

Finalidade: Conforme documentação em anexo.

Período: 03/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 4,5

Número da diária: 0950/2017

Nome do servidor: NIKOLAOS CAVALCANTI YATROPOULOS

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Destino(s): ARARA

Finalidade: Em virtude de ter sido convocado para atuar como supervisor da biometria, no município de Arara-PB (12ª Zona Eleitoral) 
conforme deliberado no processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000. Realizando atividades de supervisão, suporte aos equipamentos, 
atendimento ao eleitor e divulgação da biometria.

Período: 02/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 0949/2017

Nome do servidor: CARLOS EPAMINONDAS DE ALMEIDA NETO

Cargo: ARTIFICE DE MECÂNICA

Destino(s): BREJO DO CRUZ

Finalidade: Cumprir atividades do projeto Revisão Biometria 2017-2018, executando o plano de suporte às sedes e postos de atendimento 
biométrico nos municípios termo das zonas eleitorais que passam por revisão do eleitorado na região de Brejo do Cruz, conforme 
cronograma aprovado pela Presidência deste TRE-PB, em processo SEI nº 0000806-75.2017.6.15.8000, no Despacho nº 22869/2017 - TRE-
PB/PTRE/ASPRE (0196734).

Período: 02/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5
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Número da diária: 0953/2017

Nome do servidor: MARCELO FULBER

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO / FC-1 ASSISTENTE I

Destino(s): RIACHÃO DO POÇO

Finalidade: Cumprir atividades do projeto Revisão Biometria 2017-2018, realizando a instalação dos postos de atendimento biométrico nos 
municípios termo das zonas eleitorais que passarão por revisão do eleitorado, conforme cronograma aprovado pela Presidência deste TRE-
PB, em processo SEI nº 0000654-27.2017.6.15.8000, no Despacho nº 5241/2017 - TRE-PB/PTRE/ASPRE (0152699). Município de Riachão do 
Poço (4ªZE)

Período: 04/07/2017 a 04/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 0,5

Número da diária: 0990/2017

Nome do servidor: PHILIPPE HYPÓLITO LINS CABRAL RIBEIRO

Cargo: ANALISTA JUDICIÁRIO

Destino(s): BRASÍLIA

Finalidade: Realizar treinamento na área de Modernização de Sistema de Refrigeração - MODERNIZAÇÃO (RETROFIT) DE SISTEMAS DE AR 
CONDICIONADO - a ser realizado no período de 26 a 29 de junho de 2017 em Brasília, conforme instrução efetuada através do processo SEI 
0003212-69.2017.6.15.8000 deste Tribunal.

Período: 25/06/2017 a 30/06/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 0995/2017

Nome do servidor: WESCLEY PAOLI ALCANTARA DE SOUSA

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO / FC-1 ASSISTENTE I

Destino(s): SERTÃOZINHO;JOÃO PESSOA

Finalidade: Atuar como supervisor da biometria, conforme deliberado no processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000, despacho nº 
12320/2017 - TRE-PB/PTRE/DG (0170237), no município de Sertãozinho/PB, no período de 05/06 a 11/08/2017.

Período: 02/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 0996/2017

Nome do servidor: JANET-CLAIR LINS MONTENEGRO ARAÚJO

Cargo: AUXÍLAR DE ESTATÍSTICA

Destino(s): CONDADO

Finalidade: Convocação para supervisionar biometria no município de Condado/PB na 51ª Zona de Malta/PB nos termos do Processo SEI nº 
00046112.2017.6.15.8000 .

Período: 02/07/2017 a 08/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 6,5

Número da diária: 0999/2017
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Nome do servidor: JEOVACI JOSÉ DE OLIVEIRA

Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Destino(s): CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

Finalidade: Convocação para atuar como supervisor da biometria no Município de Cachoeira dos Índios/PB, pertencente à 68ª Zona 
Eleitoral de Cajazeiras/PB, conforme processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000.

Período: 29/06/2017 a 01/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 2,0

Número da diária: 1003/2017

Nome do servidor: FRANCISCO ARANHA NETO

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Destino(s): NATUBA

Finalidade: Supervisionar as atividades de revisão do eleitorado com cadastramento biométrico no posto de Natuba/PB, conforme 
Processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000

Período: 02/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 1004/2017

Nome do servidor: DEOCLÉCIO LOPES DE MIRANDA NETO

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Destino(s): SÃO MIGUEL DE TAIPU

Finalidade: Convocação para atuar como supervisor no recadastramento biométrico no município de São Miguel de Taipu pertencente a 
05ª Zona Eleitoral de Pilar, no período de 24/04/2017 a 21/07/2017, conforme despacho nº 12320/2017 do senhor Diretor Geral e 
processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000.

Período: 03/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 4,5

Número da diária: 1008/2017

Nome do servidor: CÉSAR BRAGA MAIDANA

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Destino(s): SAPÉ

Finalidade: Cumprir atividades do projeto Revisão Biometria 2017-2018, executando o plano de suporte às sedes e postos de atendimento 
biométrico nos municípios termo das zonas eleitorais que passam por revisão do eleitorado, conforme cronograma aprovado pela 
Presidência deste TRE-PB, em processo SEI nº 0000806-75.2017.6.15.8000, no Despacho nº 18903 / 2017 - TRE-PB/PTRE/ASPRE (0186892). 
O presente deslocamento visa atender ao chamado OCOMON de nº 81057, da 4ª ZE - SAPÉ, que informa defeito em dois kits biométricos 
(036773 e 036549), necessitando da intervenção de técnico.

Período: 27/06/2017 a 27/06/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 0,5

Número da diária: 0997/2017

Nome do servidor: SÉRGIO GERARDE SERRANO PAIVA
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Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Destino(s): BAÍA DA TRAIÇÃO

Finalidade: Convocação para atuar no projeto de Revisão Biométrica 2017/2018 como supervisor de posto de atendimento instalado no 
município de Baía da Traíção/PB (55ª ZE), conforme determinado nos autos do Processo SEI nº 000046112.2017.6.15.8000.

Período: 03/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 4,5

Número da diária: 0876/2017

Nome do servidor: LUCIANO TAVARES DE LIMA

Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO

Destino(s): SANTA HELENA

Finalidade: Atuar como supervisor da biometria, conforme deliberado no processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000, no município de 
Santa Helena /PB

Período: 09/07/2017 a 15/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 6,5

Número da diária: 0973/2017

Nome do servidor: TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA DE SENA

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Destino(s): GADO BRAVO

Finalidade: Convocação da auxiliar eleitoral da 77ª ZE/PB, Tereza Cristina de Oliveira Sena, para atuar como supervisora da biometria no 
Posto de atendimento do município de Gado Bravo, conforme deliberado no processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000.

Período: 09/07/2017 a 14/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 0993/2017

Nome do servidor: DIÓGENES ANTÔNIO TAVARES PAIVA

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO / FC-4 ASSISTENTE IV

Destino(s): ÁGUA BRANCA

Finalidade: Convocação para atuar no projeto Revisão Biometria 2017-2018 como supervisor de posto de atendimento, instalado no 
município de Água Branca/PB, pertencente à 34ª ZE/PB (Princesa Isabel/PB), em conformidade com o deliberado no processo SEI nº 
0000461-12.2017.6.15.8000.

Período: 02/07/2017 a 08/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 6,5

Número da diária: 0987/2017

Nome do servidor: CARLA ADRIANA DE CARVALHO CAVALCANTI

Cargo: ANALISTA JUDICIÁRIO / FC-1 ASSISTENTE I

Destino(s): SALGADO DE SÃO FÉLIX

Finalidade: Convocação para atuar como supervisor da biometria, no município de Salgado de São Félix - 6ª Zona Eleitoral, conforme 
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deliberado no processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000 (despacho nº 12320).

Período: 02/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 0989/2017

Nome do servidor: EDUARDO CAVALCANTE MACHADO

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO / FC-1 ASSISTENTE I

Destino(s): BRASÍLIA

Finalidade: Realizar treinamento na área de Modernização de Sistema de Refrigeração - MODERNIZAÇÃO (RETROFIT) DE SISTEMAS DE AR 
CONDICIONADO - a ser realizado no período de 26 a 29 de junho de 2017 em Brasília, conforme instrução efetuada através do processo SEI 
0003212-69.2017.6.15.8000 deste Tribunal.

Período: 25/06/2017 a 30/06/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 0875/2017

Nome do servidor: LUCIANO TAVARES DE LIMA

Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO

Destino(s): SANTA HELENA

Finalidade: Atuar como supervisor da biometria, conforme deliberado no processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000, no município de 
Santa Helena /PB

Período: 02/07/2017 a 08/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 6,5

Número da diária: 1000/2017

Nome do servidor: JEOVACI JOSÉ DE OLIVEIRA

Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Destino(s): CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

Finalidade: Convocação para atuar como supervisor da biometria no Município de Cachoeira dos Índios/PB, pertencente à 68ª Zona 
Eleitoral de Cajazeiras/PB, conforme processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000.

Período: 02/07/2017 a 08/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 6,5

Número da diária: 0979/2017

Nome do servidor: ADRIANO WAGNER MATIAS RIBEIRO

Cargo: ANALISTA JUDICIÁRIO / FC-06 CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL

Destino(s): JUAZEIRINHO

Finalidade: Responder pela chefia de cartório da 56ª Zona Eleitoral - Juazeirinho/PB, no período de 15/05/2017 a 13/07/2017, conforme 
Portaria Nº 414/2017 TRE-PB/PTRE/ASPRE

Período: 03/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017
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Quantidade de diárias concedidas: 2,5

Número da diária: 0924/2017

Nome do servidor: CARLOS EDUARDO BORGES ANDRADE

Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Destino(s): FAGUNDES

Finalidade: SUPERVISÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO BIOMÉTRICO EM MUNICÍPIO TERMO DA 59ª ZE/PB - MUNICÍPIO DE FAGUNDES. 
CONVOCAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA GERAL - TRE/PB.

Período: 02/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 0951/2017

Nome do servidor: CÉSAR BRAGA MAIDANA

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Destino(s): DAMIÃO;NOVA PALMEIRA

Finalidade: Cumprir atividades do projeto Revisão Biometria 2017-2018, realizando a instalação dos postos de atendimento biométrico nos 
municípios termo das zonas eleitorais que passarão por revisão do eleitorado, conforme cronograma aprovado pela Presidência deste TRE-
PB, em processo SEI nº 0000654-27.2017.6.15.8000, no Despacho nº 5241/2017 - TRE-PB/PTRE/ASPRE (0152699). Os municípios são 
Damião e Nova Palmeira das 24ª e 25ª zonas eleitorais respectivamente.

Período: 03/07/2017 a 06/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 3,5

Número da diária: 0957/2017

Nome do servidor: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Destino(s): RIACHÃO DO POÇO

Finalidade: Cumprir atividades do projeto Revisão Biometria 2017-2018, realizando a instalação dos postos de atendimento biométrico nos 
municípios termo das zonas eleitorais que passarão por revisão do eleitorado, conforme cronograma aprovado pela Presidência deste TRE-
PB, em processo SEI nº 0000654-27.2017.6.15.8000, no Despacho nº 5241/2017 - TRE-PB/PTRE/ASPRE (0152699).

Período: 04/07/2017 a 04/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 0,5

Número da diária: 0925/2017

Nome do servidor: CARLOS EDUARDO BORGES ANDRADE

Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Destino(s): FAGUNDES

Finalidade: SUPERVISÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO BIOMÉTRICO EM MUNICÍPIO TERMO DA 59ª ZE/PB - MUNICÍPIO DE FAGUNDES. 
CONVOCAÇÃO REALIZADA PELA DIRETORIA GERAL - TRE/PB.

Período: 09/07/2017 a 14/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5
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Número da diária: 0962/2017

Nome do servidor: AFONSO SERAFIM JACINTO

Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Destino(s): JERICÓ

Finalidade: Convocação de servidor designados para os trabalhos de supervisão do Recadastramento Biométrico na cidade de Jericó.

Período: 02/07/2017 a 08/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 6,5

Número da diária: 0994/2017

Nome do servidor: IVANA LÍGIA FRANÇA DE SOUSA HOLANDA

Cargo: TAQUIGRAFO LEGISLATIVO

Destino(s): TAVARES

Finalidade: Atuar como supervisora da biometria, conforme deliberado no processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000, no município de 
Tavares/PB.

Período: 02/07/2017 a 08/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 6,5

Número da diária: 0966/2017

Nome do servidor: VALDERI DE SOUZA LIRA

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Destino(s): PUXINANÃ

Finalidade: Convocação para atuar como supervisora da biometria no município de Puxinanã-PB (50ª Zona Eleitoral), conforme deliberado 
no Processo SEI nº 000461102.2017.6.15.8000;

Período: 02/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 1007/2017

Nome do servidor: FRANCILOURDES ARAÚJO BEZERRA SILVA

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Destino(s): IBIARA

Finalidade: Convocação para atuar no projeto de Revisão Biométrica 2017/2018 como supervisora de posto de atendimento instalado no 
município de Ibiara/PB (41ª ZE/PB), conforme determinado nos autos do Processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000.

Período: 02/07/2017 a 08/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 6,5

Número da diária: 0948/2017

Nome do servidor: ERNANDEZ DOMINGOS DOS SANTOS

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO
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Destino(s): GUARABIRA

Finalidade: Cumprir atividades do projeto Revisão Biometria 2017-2018, executando o plano de suporte às sedes e postos de atendimento 
biométrico nos municípios termo das zonas eleitorais que passam por revisão do eleitorado na região de Guarabira, conforme cronograma 
aprovado pela Presidência deste TRE-PB, em processo SEI nº 0000806-75.2017.6.15.8000, no Despacho nº 22869/2017 - TRE-
PB/PTRE/ASPRE (0196734).

Período: 03/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 4,5

Número da diária: 0952/2017

Nome do servidor: MARCELO FULBER

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO / FC-1 ASSISTENTE I

Destino(s): RIACHÃO DO POÇO

Finalidade: Cumprir atividades do projeto Revisão Biometria 2017-2018, realizando a instalação dos postos de atendimento biométrico nos 
municípios termo das zonas eleitorais que passarão por revisão do eleitorado, conforme cronograma aprovado pela Presidência deste TRE-
PB, em processo SEI nº 0000654-27.2017.6.15.8000, no Despacho nº 5241/2017 - TRE-PB/PTRE/ASPRE (0152699). Instação em Riachão do 
Poço (4ªZE)

Período: 03/07/2017 a 03/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 0,5

Número da diária: 0955/2017

Nome do servidor: LUCIANO EVARISTO DA SILVA

Cargo: ARTIFICE DE CARPINTARIA

Destino(s): DAMIÃO;NOVA PALMEIRA;CAMPINA GRANDE

Finalidade: Cumprir atividades do projeto Revisão Biometria 2017-2018, realizando a instalação dos postos de atendimento biométrico nos 
municípios termo das zonas eleitorais que passarão por revisão do eleitorado, conforme cronograma aprovado pela Presidência deste TRE-
PB, em processo SEI nº 0000654-27.2017.6.15.8000, no Despacho nº 5241/2017 - TRE-PB/PTRE/ASPRE (0152699).

Período: 03/07/2017 a 06/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 3,5

Número da diária: 0991/2017

Nome do servidor: PEDRO SILVA SANTOS

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO / FC-1 ASSISTENTE I

Destino(s): BRASÍLIA

Finalidade: Realizar treinamento na área de Modernização de Sistema de Refrigeração - MODERNIZAÇÃO (RETROFIT) DE SISTEMAS DE AR 
CONDICIONADO - a ser realizado no período de 26 a 29 de junho de 2017 em Brasília, conforme instrução efetuada através do processo SEI 
0003212-69.2017.6.15.8000 deste Tribunal.

Período: 25/06/2017 a 30/06/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 0972/2017

Nome do servidor: TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA DE SENA
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Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Destino(s): GADO BRAVO

Finalidade: Convocação da auxiliar eleitoral da 77ª ZE/PB, Tereza Cristina de Oliveira Sena, para atuar como supervisora da biometria no 
Posto de atendimento do município de Gado Bravo, conforme deliberado no processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000.

Período: 02/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 1001/2017

Nome do servidor: EXPEDITO GOMES DE ARAÚJO

Cargo: MOTORISTA OFICIAL

Destino(s): CONDADO

Finalidade: Conduzir o técnico da CTIS que cumprirá atividades do projeto Revisão Biometria 2017-2018, executando o plano de suporte às 
sedes e postos de atendimento biométrico nos municípios termo das zonas eleitorais que passam por revisão do eleitorado, conforme 
cronograma aprovado pela Presidência deste TRE-PB, em processo SEI nº 0000806-75.2017.6.15.8000, no Despacho nº 18903 / 2017 - TRE-
PB/PTRE/ASPRE, que aprovou o cronograma para o mês de JUNHO de 2017. No presente caso, a necessidade de deslocamento consta no 
OCOMON sob o número 81049 aberto por Janet-Clair Lins Montenegro (janet), atendido por Carlos Alberto de Lira Silva (calberto) onde se 
relata o seguinte problema: "Caro colega bom dia. estamos com uma máquina desligando a câmera não tirando foto já ligamos e 
desligamos e não conseguimos . aparece tela amarela. Grata Janet"

Período: 26/06/2017 a 26/06/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 0,5

Número da diária: 0956/2017

Nome do servidor: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR

Cargo: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Destino(s): RIACHÃO DO POÇO

Finalidade: Cumprir atividades do projeto Revisão Biometria 2017-2018, realizando a instalação dos postos de atendimento biométrico nos 
municípios termo das zonas eleitorais que passarão por revisão do eleitorado, conforme cronograma aprovado pela Presidência deste TRE-
PB, em processo SEI nº 0000654-27.2017.6.15.8000, no Despacho nº 5241/2017 - TRE-PB/PTRE/ASPRE (0152699).

Período: 03/07/2017 a 03/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 0,5

Número da diária: 0883/2017

Nome do servidor: MARLÉCIA DOS SANTOS SILVA DE FREITAS

Cargo: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Destino(s): MONTE HOREBE

Finalidade: Supervisionar as atividades de revisão do eleitorado com cadastramento biométrico no posto de atendimento de Monte 
Horebe/PB, conforme Processo sei nº 0000461-12.2017.6.15.8000

Período: 25/06/2017 a 30/06/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 5,5

Número da diária: 1010/2017
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Nome do servidor: VANESSA MELO DO EGYPTO

Cargo: ANALISTA JUDICIÁRIO / CJ-2 ASSESSOR IV

Destino(s): CAMPINA GRANDE;UMBUZEIRO;CAMPINA GRANDE;AROEIRAS;CAMPINA GRANDE;BOQUEIRÃO;CAMPINA 
GRANDE;REMÍGIO;JOÃO PESSOA

Finalidade: Conforme documentação em anexo.

Período: 03/07/2017 a 07/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 4,5

Número da diária: 0992/2017

Nome do servidor: IVANA LÍGIA FRANÇA DE SOUSA HOLANDA

Cargo: TAQUIGRAFO LEGISLATIVO

Destino(s): TAVARES

Finalidade: Atuar como supervisora da biometria, conforme deliberado no processo SEI nº 0000461-12.2017.6.15.8000, no município de 
Tavares/PB.

Período: 25/06/2017 a 01/07/2017

Concedida em: 26/06/2017

Quantidade de diárias concedidas: 6,5

Pauta de Julgamentos

Judicial

PAUTA DE PUBLICAÇÃO Nº 39/2017

Inclusos em pauta de julgamento os processos abaixo relacionados:

Previsto julgamento em 03/07/2017.

1º Processo: E.Dcl. na PC nº 671-41.2016.6.15.0000 - Classe 25 (Protocolo: 18.015/2017)

Procedência: João Pessoa-PB.

Relatora: Exma Juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá

Assunto: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO N.º 208/2017 - CONTAS DESAPROVADAS - UNÂNIME.

Embargante(s): Solidariedade (Sd), Órgão de Direção Estadual

Advogado(s): Mucio Satyro Filho

2º Processo: PC nº 674-93.2016.6.15.0000 - Classe 25 (Protocolo: 79.712/2016)

Procedência: João Pessoa-PB.

Relatora: Exma Juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PARCIAL - PP - ELEIÇÕES 2016.

Requerente: Partido Progressista (Pp), Órgão de Direção Estadual
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Advogado(s): Rodrigo Lima Maia; Terezinha de Jesus Rangel da Costa

Requerente: Enivaldo Ribeiro, Presidente

Advogado(s): Rodrigo Lima Maia; Terezinha de Jesus Rangel da Costa; Marcel de Moura Maia Rabello

Requerente: Alexandre Viana Barreto, Tesoureiro

Advogado(s): Rodrigo Lima Maia; Terezinha de Jesus Rangel da Costa; Mariana de Almeida Pinto

Coordenadoria de Apoio às Sessões, em 27 de junho de 2017.

Erick Ouriques Thomaz da Silva

Coordenador de Apoio às Sessões

Helder Silva Barbosa

Secretário Judiciário do TRE-PB

Atos da Secretaria Judiciária

Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJE

Processo 0600251-50.2017.6.15.0000

Edital Nº 38 - TRE-PB/PTRE/DG/SJ/CRIP/SEINP 

 

O Sr. Secretário Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em virtude do que dispõem a Lei n. 9.096/95 e a Resolução TSE n. 
23.464/2015... 

 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital, ou dele tomarem conhecimento, que por este Tribunal tramitam os autos da Prestação 
de Contas n. 0600251-50.2017.6.15.0000, que tem como interessado o Diretório Regional do PARTIDO PROGRESSISTA– PP, no Estado da 
Paraíba, e, em cumprimento ao disposto no artigo 31, §§1.º e 2.º, da Resolução TSE n. 23.464/2015 c/c o artigo 32, §2.º, da Lei n. 
9.096/1995, que determinam a publicação do demonstrativo do resultado do exercício e o balanço patrimonial do orgão de direção 
estadual da mencionada agremiação, referentes ao exercício financeiro de 2016, cujas cópias foram anexadas no Diário de Justiça 
Eletrônico deste Regional. A partir da publicação deste edital, os autos eletrônicos permanecerão em secretaria pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los nos termos da referida norma. Secretaria Judiciária do TRE/PB, aos vinte de 
junho de 2017. Eu, Samuel dos Santos Nascimento, Técnico Judiciário, lotado na Seção de Informações Processuais - CRIP/SJ, digitei-o. 

 

CUMPRA-SE. 

 

Helder Silva Barbosa 

Secretário Judiciário 

Processo 0600249-80.2017.6.15.0000

Edital Nº 39 - TRE-PB/PTRE/DG/SJ/CRIP/SEINP 
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O Sr. Secretário Judiciário em substituição do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em virtude do que dispõem a Lei n. 9.096/95 e a 
Resolução TSE n. 23.464/2015... 

 

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital, ou dele tomarem conhecimento, que por este Tribunal tramitam os autos da Prestação 
de Contas n. 249-80.2017.6.15.0000, que tem como interessado o Diretório Regional do PARTIDO DA MOBILIZAÇÂO NACIONAL– PMN, no 
Estado da Paraíba, e, em cumprimento ao disposto no artigo 31, §§1.º e 2.º, da Resolução TSE n. 23.464/2015 c/c o artigo 32, §2.º, da Lei n. 
9.096/1995, que determinam a publicação do demonstrativo do resultado do exercício e o balanço patrimonial do orgão de direção 
estadual da mencionada agremiação, referentes ao exercício financeiro de 2016, cujas cópias foram anexadas no Diário de Justiça 
Eletrônico deste Regional. A partir da publicação deste edital, os autos eletrônicos permanecerão em secretaria pelo prazo de 15 (quinze) 
dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los nos termos da referida norma. Secretaria Judiciária do TRE/PB, aos vinte e 
um de junho de 2017. Eu, Samuel dos Santos Nascimento, Técnico Judiciário, lotado na Seção de Informações Processuais - CRIP/SJ, digitei-
o. 

 

CUMPRA-SE. 

 

Daniel Carnerio da Cunha Meira Moreira da Franca 

Secretário Judiciário em Substituição 

Processo 0600180-48.2017.6.15.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600180-48.2017.6.15.0000 - JOãO PESSOA - PARAÍBA 

RELATOR: MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBA  

REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR, JOSE WELLINGTON ROBERTO, CAIO FIGUEIREDO ROBERTO, MANOLYS MARCELINO PASSERAT 
DE SILANS, JONAS FERNANDES PEREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB11536 Advogado do(a) REQUERENTE: Advogado do(a) 
REQUERENTE: Advogado do(a) REQUERENTE: Advogado do(a) REQUERENTE: 

 

DESPACHO 

 

Vistos, etc. 

Cuida-se de prestação de contas anuais do PARTIDO DA REPUBLICA –PR –DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAÍBA, referente ao exercício 
financeiro de 2016. 

Segundo certidão emitida pela Seção de Autuação e Distribuição de Processos (SEAD), não se constatou na presente prestação de contas os 
instrumentos de mandatos outorgados pelos dirigentes partidários ao respectivo causídico, consoante prescreve 43 da Resolução n.º 
23.464/2015 –TSE1. 

O art. 44 da referida resolução reza que, “verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão partidário ou 
dos responsáveis, o Juiz ou Relator, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito". 

Ante essa previsão legal, suspendo o presente processo de prestação de contas e determino a intimação da agremiação partidária e de seus 
dirigentes partidários para, no prazo de 72 horas, sanar a ausência da representação processual. 

Cumpra-se. 

Providências a cargo da Secretaria Judiciária. 

João Pessoa, 03 de maio de 2017. 

 

                        Dra. Michelini de Oliveira Dantas Jatobá 

                                                 Relatora 
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1Art. 43. Todas as intimações do órgão partidário e dos seus dirigentes devem ser realizadas na pessoa do seu advogado, mediante 
publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou, onde ele não existir, por meio de fac-símile para o número previamente indicado no 
momento da apresentação das contas. 

 

Processo 0600171-86.2017.6.15.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600171-86.2017.6.15.0000 - JOãO PESSOA - PARAÍBA 

RELATOR: MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBA  

REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA, WELLINGTON VIANA FRANCA, MARIA DA LUZ SILVA, KATHARINE KELLY SILVA 
SALES, ARTHUR DE SOUSA SALES, FLAVIO LUIS DE MENEZES, ANDERSON ALISTER SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENO VIEIRA VITA - PB18317  

 

 

 

 

DESPACHO 

 

Vistos, etc. 

Cuida-se de prestação de contas anuais do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA –PRP –DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAÍBA, referente ao 
exercício financeiro de 2016. 

Segundo certidão emitida pela Seção de Autuação e Distribuição de Processos (SEAD), não se constatou na presente prestação de contas os 
instrumentos de mandatos outorgados pelos dirigentes partidários ao respectivo causídico, consoante prescreve 43 da Resolução n.º 
23.464/2015 –TSE1. 

O art. 44 da referida resolução reza que, “verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão partidário ou 
dos responsáveis, o Juiz ou Relator, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito". 

Ante essa previsão legal, suspendo o presente processo de prestação de contas e determino a intimação da agremiação partidária e de seus 
dirigentes partidários para, no prazo de 72 horas, sanar a ausência da representação processual. 

Cumpra-se. 

Providências a cargo da Secretaria Judiciária. 

João Pessoa, 03 de maio de 2017. 

 

                         Dra. Michelini de Oliveira Dantas Jatobá 

                                                   Relatora 

 

 

1Art. 43. Todas as intimações do órgão partidário e dos seus dirigentes devem ser realizadas na pessoa do seu advogado, mediante 
publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou, onde ele não existir, por meio de fac-símile para o número previamente indicado no 
momento da apresentação das contas. 

Processo 0600182-18.2017.6.15.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600182-18.2017.6.15.0000 - JOãO PESSOA - PARAÍBA 

RELATOR: MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBA  

REQUERENTE: PARITDO SOCIALISTA BRASILEIRO, JOSE EDVALDO ROSAS, FRANCISCO LOPES DA SILVA, CASSANDRA ELIANE FIGUEIREDO 
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DIAS, ESTER MALAQUIAS BRANDAO 

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES - PB15025 Advogado do(a) REQUERENTE: Advogado do(a) 
REQUERENTE: Advogado do(a) REQUERENTE: Advogado do(a) REQUERENTE: 

 

 

DESPACHO 

 

Vistos, etc. 

Cuida-se de prestação de contas anuais do PARTIDO SOCIAIISTA BRASILEIRO –PSB –DIRETÓRIO ESTADUAL DA PARAÍBA, referente ao 
exercício financeiro de 2016. 

Segundo certidão emitida pela Seção de Autuação e Distribuição de Processos (SEAD), não se constatou na presente prestação de contas os 
instrumentos de mandatos outorgados pelos dirigentes partidários ao respectivo causídico, consoante prescreve 43 da Resolução n.º 
23.464/2015 –TSE1. 

O art. 44 da referida resolução reza que, “verificando a ausência ou a irregularidade da representação processual do órgão partidário ou 
dos responsáveis, o Juiz ou Relator, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito". 

Ante essa previsão legal, suspendo o presente processo de prestação de contas e determino a intimação da agremiação partidária e de seus 
dirigentes partidários para, no prazo de 72 horas, sanar a ausência da representação processual. 

Cumpra-se. 

Providências a cargo da Secretaria Judiciária. 

João Pessoa, 03 de maio de 2017. 

 

                        Dra. Michelini de Oliveira Dantas Jatobá 

                                                 Relatora 

 

 

1Art. 43. Todas as intimações do órgão partidário e dos seus dirigentes devem ser realizadas na pessoa do seu advogado, mediante 
publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou, onde ele não existir, por meio de fac-símile para o número previamente indicado no 
momento da apresentação das contas. 

 

 

Processo 0600250-65.2017.6.15.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA 

HABEAS CORPUS (307) - 0600250-65.2017.6.15.0000 - SANTA TERESINHA - PARAÍBA 

RELATORA: JUÍZA MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBA 

IMPETRANTE: JOAO MARCOS FELIX DE LUCENA 

ADVOGADOS: Stella Maris Fragoso Vieira

                          Falconi Rodrigues Medeiros

                           Vanessa Martins Lacerda

IMPETRADO: JUÍZA ELEITORAL DA 65ª ZONA ELEITORAL 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AGLOMERAÇÃO DE ELEITORES. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. IRRESIGNAÇÃO. 
DESPROVIMENTO. 

 

O trancamento da ação penal na via do habeas corpus somente épossível quando, sem a necessidade de reexame do conjunto fático-
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probatório, evidenciar-se, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou, ainda, a extinção da 
punibilidade, hipóteses não verificadas in casu. (HC 282559, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 8.2.2011) 

ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em proferir a seguinte DECISÃO: NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO 
REGIMENTAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME. 

  

João Pessoa, 19/06/2017 

 

Exmo(a). MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBA Relator(a) 

 

 

RELATÓRIO 

Trata-se de Agravo Regimental (ID 14917) interporto por JOÃO MARCOS FÉLIX DE LUCENA em face da decisão monocrática (ID 14885) que 
indeferiu liminar em HABEAS CORPUS impetrado contra decisão da Juíza Eleitoral da 65.ª ZE do Estado da Paraíba, que rejeitou pedido de 
trancamento da ação penal n.º 470-48.2016.6.15.0065 que tramita contra a sua pessoa. 

Da denúncia ofertada com base no Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 0008/2016-4, consta que no dia 02/10/2016, por volta das 
16h, na cidade de Santa Teresinha/PB, o paciente praticou o crime tipificado na Lei n.º 9.504/97, em seu art. 39, §5.º, II, ao se aglomerar 
com outros eleitores vestindo camiseta de sua agremiação política, em frente a uma escola onde funcionava uma seção eleitoral. 

Nas razões recursais, o recorrente aduz que foram deduzidos no presente habeas corpus os seguintes pedidos em caráter liminar: a) O 
trancamento da ação penal com a sua absolvição sumária; b) Subsidiariamente, o trancamento da referida ação penal com a rejeição da 
denúncia e, caso não deferidos, que se, suspenda o prosseguimento da ação penal em análise e, consequentemente, a realização da 
audiência de instrução, até o julgamento definitivo do presente writ. 

Prossegue sustentando que esta Relatora indeferiu os pedidos constantes nos itens “a” e “b”, contudo, não houve manifestação em relação 
ao pedido contido no item “c”, qual seja, sobre a suspensão da realização da audiência de instrução designada para o dia 13/06/2017. 

Reitera o argumento da inicial no sentido de que trata-se de uma peça acusatória inepta, eis que não houve descrição das elementares do 
tipo penal imputado, resumindo-se a uma alegação genérica dos fatos, sem delimitar a sua conduta. 

Finalmente, aduz que o indeferimento do pedido de trancamento da referida ação penal “prejudica o direito do recorrenteem não ser 
processado e interrogado quando ausente justa causapara o prosseguimento da persecução criminal”. 

Requereu a reconsideração da decisão recorrida para fins de se deferir os pedidos deduzidos em liminar, inclusive, o pedido de suspensão 
da audiência de instrução designada para o dia 13/06/2017 até o julgamento definitivo do writ. 

Em decisão datada de 12/06/2017 (ID 14940), mantive o indeferimento da liminar. 

Manifestação da PRE (ID 14941)no sentido de que o recurso seja desprovido. 

Em mesa para julgamento. 

 

           VOTO 

            Em relação ao pedido de contido no item “c” do presente HC, qual seja, de suspensão da realização da audiência de instrução 
designada para o dia 13/06/2017, assento inicialmente a perda superveniente do objeto. 

            No mais, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Transcrevo-os: 

“O presente writ visa o trancamento de ação penal na qual se imputa ao paciente JOÃO MARCOS FÉLIX DE LUCENA e outros, o ilícito 
eleitoral previsto no art. 39, §5º, II, da Lei n.º 9.504/97, in verbis: 

 “A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. 

§5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços 
àcomunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR: 

II –a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca-de-urna;” 

Essa previsão legislativa está contida igualmente na RESOLUÇÃO TSE Nº 23.457/2015, em seu art. 61, §1º, ao vedar, no dia do pleito, até o 
término do horário de votação, “a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no 
caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos (Lei nº 9.504/1997, art. 39-A, §1º)". 

O parágrafo §5º art. 61, da referida resolução, preleciona que “a violação dos §§1º a 3º configurará divulgação de propaganda, nos termos 
do inciso III do §5º do art. 39 da Lei n. 9.504/97”. Vê-se, assim, que norma veda qualquer ato tendencioso a influenciar a vontade do 
eleitor, seja no ato de arregimentar ou na prática da propaganda de boca-de-urna ( art. 39, §5º, II, da Lei n.º 9.504/97). 

Na espécie, a denúncia ofertada pelo MPE narra conduta que, em tese, se enquadra no tipo descrito no art. art. 39, §5º, II, da Lei n.º 
9.504/97, consistente no fato de o paciente e outros eleitores, alguns vestindo camiseta de agremiações políticas, terem se aglomerado em 



Ano 2017, Número 112 João Pessoa, quarta-feira, 28 de junho de 2017 Página 29

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 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-pb.jus.br

frente a um local de votação no município de Santa Teresinha-PB no pleito de 2016, tendo inclusive, segundo a própria acusação, recusado 
ao convite da autoridade policial para evacuarem do referido local. 

A peça ministerial, embora sucinta, preenche suficientemente indícios de autoria e materialidade do tipo, estando, portanto, de acordo 
com as exigências dos arts. 357, §2°, do Código Eleitoral e 41 do Código de Processo Penal. 

No julgamento do HC n° 130.370/SP, Segunda Turma, STF, DJe de 29.10.2015, a Ministra Cármem Lúcia assentou que "denúncia épeça 
técnica, devendo ser simples e objetiva. [...] éproposta de demonstração de prática de fato típico e antijurídico imputado a determinada 
pessoa, sujeita àefetiva comprovação e contradita e, como assentado na jurisprudência, somente pode ser rejeitada quando a) não houver 
indícios da ocorrência de crime; b) de início, seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado; ou c) não houver pelo 
menos indícios de sua participação" (STF - AgR-HC n° 130.370/SP, Rel. Mm. Cármen Lúcia). 

Nessa mesma linha éa orientação jurisprudencial do TSE, vejamos: 

 “A alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento do feito só pode ser reconhecida quando, sem a necessidade de exame 
aprofundado e valorativo dos fatos, indícios e provas, restar inequivocamente demonstrada, pela impetração, a atipicidade flagrante do 
fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas no presente 
caso." 

(Habeas Corpus n° 107318, Acórdão de 22.11.2011, Relator Min. Gilson Dipp, grifo nosso.) 

No caso, em juízo sumário, percebe-se a presença de elementos idôneos que autorizam a persecução penal. 

Pelo exposto, não visualizo o fumus boni iuris e o periculum in mora na presente impetração, motivo pelo qual, indefiro a medida liminar.” 

            Acrescento, apenas, que a instrução criminal éa sede própria para averiguação da prática ou não do delito previsto no art.39- A, §1º 
da Lei n. 9.504/97 e não em juízo de cognição sumária como habeas corpus, sobretudo, quando se está diante de crime de autoria múltipla, 
de forma que, descabe o argumento de ausência de justa causa para a respectiva ação penal ou em inépcia da denúncia. 

           ISTO POSTO, pelos fundamentos elencados, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo 
DESPROVIMENTO do presente Agravo Regimental, mantendo irretocável a decisão recorrida. 

           Écomo voto. 

            Sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, em 19 de junho de 2017. 

MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS JATOBÁ 

Relatora 

 

 

  

Processo 0600254-05.2017.6.15.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600254-05.2017.6.15.0000 - JOãO PESSOA - PARAÍBA 

RELATOR: EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITAO  

REQUERENTE: SEVERINA DOS RAMOS SILVA DANTAS, PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO DIRETORIO ESTADUAL, 
LISSANDRO MATIAS SARAIVA, ANTONIO FERREIRA LIMA NETO Advogado do(a) REQUERENTE: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - 
RN14186-B  

DESPACHO 

 

Trata-se de Prestação de Contas do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados –PSTU, relativa ao exercício financeiro de 2016, 
apresentada por Severina Ramos Silva Dantas, na qualidade de presidente do Diretório Estadual da Paraíba da mencionada Agremiação 
Partidária. 

Em sua Petição Inicial (ID 14920), o requerente sustentou que “(...) o PSTU do Estado da Paraíba está tomando todas as providências para 
regularizar sua composição diante do TRE”. Em seguida, informou que “o Diretório Nacional do PSTU, conforme ofício em anexo, já 
solicitou nova senha do sistema e assim que o TSE disponibilizá-la, o Diretório Estadual da Paraíba será reativado, mantendo-se as mesmas 
pessoas como Presidente e Tesoureiro.” (destaquei) 

A certidão da Secretaria Judiciária (ID 14923) informa que o Diretório Estadual do PSTU encontra-se com o seu prazo de validade expirado 
desde 19 de junho de 2016, bem ainda verifica-se que não consta o nome de Severina Ramos Silva Dantas como presidente do referido 
Diretório, mas o de Marcelino Rodrigues da Silva. 

Ante o exposto, determino a notificação da requerente, Severina Ramos Silva Dantas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar sua 
legitimidade para figurar como representante do referido Partido. 
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Cumpra-se. 

João Pessoa, 19 de junho de 2017. 

 

EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITÃO - RELATOR 

Processo 0600105-09.2017.6.15.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600105-09.2017.6.15.0000 - CATOLé DO ROCHA - PARAÍBA 

RELATOR: EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITAO  

INTERESSADO: JUÍZO DA 36ª ZONA ELEITORAL - CATOLÉ DO ROCHA/PB 

Advogado do(a) INTERESSADO: 

 

DESPACHO 

 

Tratam os autos de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, recebido como RECURSO ADMINISTRATIVO, formulado pela Juíza da 36ª Zona Eleitoral 
(Catolé do Rocha/PB) em face da decisão da Presidência deste e. Tribunal que indeferiu a requisição extraordinária dos servidores Lucas 
Alves Teixeira, Almir Antônio da Silva, Roberto Amaro Damacena e Israel Alves de Oliveira para prestarem serviço junto àquela Zona 
Eleitoral no processo de revisão biométrica que ali se desenvolve. 

Em seu pedido de reconsideração (ID 13962 - Ofício n.º 057/2017-36ªZE), a Juíza da 36ª Zona Eleitoral (Catolé do Rocha/PB) explicou que 
aquela Zona éformada por seis municípios, possui atualmente 51.986 eleitores e conta com apenas 03 servidores, e que, além disso, está 
envolvida no processo de recadastramento biométrico no município de Bom Sucesso, com encerramento previsto para 02/06/2017. 

Considerando-se, pois, que na presente data já se encontra encerrado o processo de recadastramento biométrico no Município de Bom 
Sucesso, como bem informado pela magistrada recorrente em seu pedido de reconsideração, entendo ser necessário ao julgamento da 
causa haver nos autos a informação se os referidos servidores requisitados encontram-se ainda àdisposição do Juízo Eleitoral da 36ª Zona 
ou, se por outro lado, foram devolvidos ao órgão de origem. 

Isto posto, converto o julgamento em diligência no sentido de que seja oficiado o Juízo Recorrente para que informe, no prazo de 10 (dez), 
se os servidores Lucas Alves Teixeira, Almir Antônio da Silva, Roberto Amaro Damacena e Israel Alves de Oliveira ainda se encontram 
àdisposição desta Justiça Especializada. 

Providências necessárias a cargo da Secretaria Judiciária. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 26.06.2017. 

EMILIANO ZAPATA DE MIRANDA LEITÃO - RELATOR 

Atos da Secretaria de Gestão de Pessoas

Portarias

Portaria Nº 512/2017 TRE-PB/PTRE/DG/SGP/CODES/SEAVA

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, considerando a delegação de competência 
estabelecida pela Portaria nº 226/2011 - PTRE, e nos termos da Resolução TSE nº 22.582/2007, bem como, da Lei 12.774/12, 
regulamentada pela Portaria Conjunta Nº 4, de 08/10/2013,

RESOLVE,

CONCEDER a Progressão Funcional, dentro da respectiva carreira, a(o) servidor(a) MATEUS VICTOR PEREIRA CAVALCANTI, matrícula nº 
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0593,  Técnico Judiciário, da Classe/Padrão A1 para A2, com efeitos a partir de 15/06/2017.

João Pessoa, 26 de junho de 2017 

ALLAN WILLIAM LUCENA DE OLIVEIRA

Secretário de Gestão de Pessoas 

Portaria Nº 508/2017 TRE-PB/PTRE/DG/SGP/CODES/SEAVA

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, considerando a delegação de competência 
estabelecida pela Portaria nº 226/2011 - PTRE, e nos termos da Resolução TSE nº 22.582/2007, bem como, da Lei 12.774/12, 
regulamentada pela Portaria Conjunta Nº 4, de 08/10/2013,

RESOLVE,

CONCEDER a Progressão Funcional, dentro da respectiva carreira, a(o) servidor(a) ANDRÉ DE BRITO LEANO, matrícula nº 0582,Técnico 
Judiciário, da Classe/Padrão A1 para A2, com efeitos a partir de 15/06/2017.

João Pessoa, 26 de junho de 2017. 

ALLAN WILLIAM LUCENA DE OLIVEIRA

Secretário de Gestão de Pessoas 

Portaria Nº 511/2017 TRE-PB/PTRE/DG/SGP/COPES/SIPRE

 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, fundamentado na Resolução TRE/PB nº 14/2014, e por delegação de 
competência contida na Portaria n.º 131/2012/PTRE,

RESOLVE,

Designar a auxiliar eleitoral ANGELA MARIA COSTA ASSIS, ASSISTENTE I, cedida da Prefeitura Municipal de Juazeirinho  /PB, para exercer, 
em caráter de substituição, a função de Chefe de Cartório da 56ª Zona Eleitoral -Juazeirinho  /PB , no período de  22/06/2017, 13 e 
14/07/2017, em virtude da ausência da chefia titular por motivos particulares.

 

ALLAN WILLIAM LUCENA DE OLIVEIRA

Secretário de Gestão de Pessoas

João Pessoa, 26 de junho de 2017.

Portaria Nº 444/2017 TRE-PB/PTRE/DG/SGP/COPES/SIPRE

 

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, fundamentado na Resolução TRE/PB nº 14/2014, e por delegação de 
competência contida na Portaria n.º 131/2012/PTRE,

RESOLVE,

Designar a auxiliar eleitoral  MARIA COUTINHO DE OLIVEIRA, requisitada da Prefeitura Municipal de Jacaraú, para exercer em caráter de 
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substituição, a função de Chefe de Cartório da 60ª Zona Eleitoral, no período de 09 a 18/01/2017, em virtude da ausência da chefia titular 
por motivo de férias.

ALLAN WILLIAM LUCENA DE OLIVEIRA

Secretário de Gestão de Pessoas

João Pessoa, 01 de junho de 2017.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Editais

Edital de n. 17/2017

 EDITAL Nº. 17/2017

 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO

 

O Exmo Dr. José Ferreira Ramos Junior, MM. Juiz da 1ª. Zona Eleitoral/PB, no uso de suas atribuições legais e em virtude do art. 37, VII da 
Res. 21.538/03, etc.

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que após tramitação legal 
do processo DPI nº 128-35.2016.6.15.0001 (Classe 106), referente à Coincidência Biométrica 1DBIOPB1400004926 detectada no batimento 
do TSE, foi proferida por este Juízo as decisões abaixo discriminadas:

                                      

NOME DO ELEITOR(A) INSCRIÇÃO DECISÃO

Roseane Carmozina dos Santos 017563231228 Regular

Letícia Ferreira da Silva 039405211244 Regular

Do que para constar, mandou o MM Juiz Eleitoral lavrar o presente edital, que será publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 27 dias do mês de junho de 2017. 
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José Ferreira Ramos Junior

Juiz da 1ª Zona Eleitoral

18/2018

 EDITAL Nº. 18/2017

 DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÃO

 

O Exmo Dr. José Ferreira Ramos Junior, MM. Juiz da 1ª. Zona Eleitoral/PB, no uso de suas atribuições legais e em virtude do art. 37, VII da 
Res. 21.538/03, etc.

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que após tramitação legal 
do processo DPI nº 135-27.2016.6.15.0001 (Classe 106), referente à Coincidência Biométrica 1DBIOPB1400004525 detectada no batimento 
do TSE, foi proferida por este Juízo as decisões abaixo discriminadas:

                                      

NOME DO ELEITOR(A) INSCRIÇÃO DECISÃO

Maria de Lourdes Pereira Machado 036913871210 Regular

Maria Aparecida da Silva 037623081279 Regular

Do que para constar, mandou o MM Juiz Eleitoral lavrar o presente edital, que será publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 27 dias do mês de junho de 2017.

José Ferreira Ramos Junior

Juiz da 1ª Zona Eleitoral

Edital Duplicidade/Pluralidade 19/2017

         E D I T A L  Nº 19/2017

O Dr. José Ferreira Ramos Júnior, MM. Juiz da 1ª Zona Eleitoral, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que 
preceitua o art. 37 c/c art. 40 da Resolução TSE n.º 21.538/03, etc...

FAZ SABER a todos, ou de quem deste tomarem conhecimento, considerando a tramitação legal de Processos 
Administrativos pertinentes a constatação de coincidências biométricas envolvendo eleitores vinculados a esta 1ª Zona Eleitoral de João 
Pessoa – PB, em virtude de não ter sido possível a efetiva notificação pessoal dos eleitores abaixo discriminados, ficam os mesmos 
convocados para, no Prazo de 20 (vinte) dias, munidos de documento oficial com foto e comprovante de endereço, comparecerem à 
Central de Atendimento ao Eleitor – CENATEL, localizado na Av. Odon Bezerra, n.º 309, Tambiá, João Pessoa – PB, e procederem a revisão 
de seus dados constantes do cadastro nacional de eleitores, sob pena de terem por cancelada(s) sua(s) inscrições eleitorais: 

N.º NOME DO ELEITOR INSCRIÇÃO

1 MARIA JOSÉ GONÇALVES AGOSTINHO 0239 2730 1252

2 MOZART BATISTA DE SANTANA JÚNIOR 0502 2499 0892

3 LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 0414 2731 1295

4 LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 0456 5841 1228
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5 TATIANA FARIA MACEDO 0130 7115 1279

6 EUDÉCIO CARVALHO NECO 0376 2808 1295

7 VERA LÚCIA MARQUES DA SILVA 0329 9070 1279

8 ANA LÚCIA FERREIRA DO NASCIMENTO 0376 1033 1236

Do que para constar, mandou o MM Juiz Eleitoral lavrar o presente Edital, que será publicado. Dado e passado neste Juízo da 1ª Zona 
Eleitoral de João Pessoa – PB, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de dois mil e dezessete (2017).

José Ferreira Ramos Júnior

Juiz Eleitoral da 1ª Zona

2ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Sentenças

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOTA DE FORO Nº 280/2017

PROCESSO Nº: 684-34.2016.6.15.0002 PROTOCOLO Nº 93.887/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.

PRESTADOR : EDSON SEVERINO DA SILVA - 65229 - VEREADOR – SANTA RITA

PARTIDO POLÍTICO: PC do B

ADVOGADO: MARCUS PAULO GOUVEIA DA COSTA E FREIRE     OAB/PB 13.693

PROCESSO Nº: 896-55.2016.6.15.0002 PROTOCOLO Nº 107.057/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.

PRESTADOR : LUCIANO FLÁVIO DE ASSIS DE LIMA - 17777 - VEREADOR – SANTA RITA

PARTIDO POLÍTICO: PSL

ADVOGADO: MARCELO ANTONIO RODRIGUES DE LUCENA OAB/PB 21.734

PROCESSO Nº: 789-11.2016.6.15.0002 PROTOCOLO Nº 105.940/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.

PRESTADOR : TIAGO CAMARGO ALVES RANGEL - 19555 - VEREADOR – SANTA RITA

PARTIDO POLÍTICO: PTN

ADVOGADO: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO     OAB/PB 19.518

PROCESSO Nº: 798-70.2016.6.15.0002 PROTOCOLO Nº 106.204/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.

PRESTADOR : GILVAN DAVI ALVES - 13333 - VEREADOR – SANTA RITA

PARTIDO POLÍTICO: PT

ADVOGADO: EUGENIA BRUNA VICENTE     OAB/PB 22.237

PROCESSO Nº: 687-86.2016.6.15.0002 PROTOCOLO Nº 93.860/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.

PRESTADOR : ALYSSON DOS SANTOS GOMES - 19789 - VEREADOR – SANTA RITA

PARTIDO POLÍTICO: PTN

ADVOGADO: VIVIANNY DOS SANTOS GOMES    OAB/PB 19.680
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S E N T E N Ç A

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Relatório Final – Parecer favorável do Ministério Público Eleitoral – Julgamento – Regularidade – Inteligência do 
inciso I, do art. 68, da Resolução TSE nº 23.463/2015.

É o relatório, em síntese. Decido.

Pela documentação apresentada nos presentes autos, entendo que os requisitos legais foram obedecidos, porquanto resta comprovada a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros do candidato, inexistindo impropriedades relevantes ou irregularidades ensejadoras da não 
aprovação das contas apresentadas.

Isto posto, com fulcro no inciso I, do art. 68, da Resolução TSE nº 23.463/2015 e Lei nº 9.504/97, em harmonia com o parecer do Ministério 
Público Eleitoral, APROVO SEM RESSALVAS a prestação de contas dos candidatos acima relacionados , relativa ao pleito municipal de 
2016, ante a ausência de faltas insanáveis.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, proceda o cartório as anotações de estilo e arquive-se.

Santa Rita/PB, 20 de junho de 2017.

Ana Flávia de Carvalho Dias

Juíza Eleitoral - 02ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOTA DE FORO Nº 281/2017

PROCESSO Nº: 987-48.2016.6.15.0002 PROTOCOLO Nº 107.652/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.

PRESTADOR : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB - DE LUCENA/PB

ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA   OAB/PB 12.053

S E N T E N Ç A

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação – Parecer favorável do Ministério Público Eleitoral – Julgamento – 
Regularidade – Inteligência do inciso I, do art. 68, da Resolução TSE nº 23.463/2015.

Isto posto, com fulcro no inciso I, do art. 68, da Resolução TSE nº 23.463/2015 e Lei nº 9.504/97, em harmonia com o parecer do Ministério 
Público Eleitoral, APROVO SEM RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB -  DE LUCENA/PB, relativa 
ao pleito municipal de 2016, ante a ausência de faltas insanáveis.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, proceda o cartório as anotações de estilo e arquive-se.

                            Santa Rita/PB, 20 de junho de 2017.

Ana Flávia de Carvalho Dias

Juíza Eleitoral - 02ª Zona Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOTA DE FORO Nº 282/2017

PROCESSO Nº: 751-96.2016.6.15.0002 PROTOCOLO Nº 98.694/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.

PRESTADOR : FLÁVIA DE SOUZA GADELHA - 31777 - VEREADOR – SANTA RITA

PARTIDO POLÍTICO: PHS

ADVOGADO:  EUGENIA BRUNA VICENTE    OAB/PB 22.. 237

S E N T E N Ç A

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Relatório Final – Parecer favorável do Ministério Público Eleitoral – Julgamento – Regularidade – Inteligência do 
inciso I, do art. 68, da Resolução TSE nº 23.463/2015.

É o relatório, em síntese. Decido.

Pela documentação apresentada nos presentes autos, entendo que os requisitos legais foram obedecidos, porquanto resta comprovada a 
arrecadação e aplicação de recursos financeiros da candidata, inexistindo impropriedades relevantes ou irregularidades ensejadoras da não 
aprovação das contas apresentadas.

Isto posto, com fulcro no inciso I, do art. 68, da Resolução TSE nº 23.463/2015 e Lei nº 9.504/97, em harmonia com o parecer do Ministério 
Público Eleitoral, APROVO SEM RESSALVAS a prestação de contas da candidata FLÁVIA DE SOUZA GADELHA, relativa ao pleito municipal 
de 2016, ante a ausência de faltas insanáveis.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, proceda o cartório as anotações de estilo e arquive-se.

Santa Rita/PB, 20 de junho de 2017.

Ana Flávia de Carvalho Dias

Juíza Eleitoral - 02ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOTA DE FORO Nº 283/2017

PROCESSO Nº: 1083-63.2016.6.15.0002 PROTOCOLO Nº 112.434/2016

PRESTADOR: MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO – 20555 - VEREADOR – SANTA RITA

PARTIDO POLÍTICO: PSC

ADVOGADO: ANTONIO FREIRE BASTOS     OAB/PB 5697

S E N T E N Ç A

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Eleições 2016 - Relatório Final – Parecer do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação – Existência de 
omissão de gastos eleitorais - Julgamento – CONTAS DESAPROVADAS.

É o relatório, em síntese. Decido.

Da leitura dos autos, observo que, apesar de devidamente notificado, através de publicação de fls. 45-46, o candidato Marcos Antônio do 



Ano 2017, Número 112 João Pessoa, quarta-feira, 28 de junho de 2017 Página 37

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 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-pb.jus.br

Nascimento não se manifestou quanto às irregularidades apontadas nos "Procedimentos Técnicos de Exame de Candidato” de fls. 43, o 
qual identificou: dados omitidos na prestação de contas, obtidos por meio de confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, 
consubstanciados nas despesas com o fornecedor “Thaiana Gráfica LTDA -ME”, no valor de R$ 150,00; ausência de recibos eleitorais 
relativos à receita arrecadada no importe de R$ 118,00; sobras de campanha debitadas da conta do candidato sem a devida comprovação 
de transferência ao respectivo órgão partidário, no total de R$ 6,40.

No que tange à ausência nos presentes autos de recibo eleitoral apontado no relatório técnico de fls. 43, relativo à receita proveniente de 
recursos próprios, entendo que consiste em mera irregularidade formal, porquanto houve registro de sua ocorrência na prestação de 
contas final apresentada pelo candidato, assim como comprovação do respectivo depósito às fls. 24.

Contudo, a omissão de despesas, não anotadas no extrato de contas final do candidato, ausente também a comprovação da receita 
correspondente, consiste em falha que compromete a regularidade da prestação de contas em pauta.

Isto posto, com fulcro no art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015 c/c art. 30, III, da Lei nº 9.504/97, em harmonia com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, JULGO DESAPROVADAS as contas do candidato a vereador MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO, relativa ao 
pleito municipal de 2016, ante a presença de faltas insanáveis.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se ciência ao MPE.

Cumpra-se o disposto no art. 74 da Resolução nº 23.463/2015, para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar 64/90.

Após o trânsito em julgado, proceda o cartório as anotações de estilo e arquive-se.

            Santa Rita/PB, 14 de junho de 2017.

Ana Flávia de Carvalho Dias

Juíza Eleitoral - 02ª Zona Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 1098-32.2016.6.15.0002 PROTOCOLO Nº 113.078/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA 
CAMPANHA ELEITORAL DE 2016

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA  PRP – DE LUCENA/PB

ADVOGADO: RENAN RAUNI GOUVEIA GOMES OAB/PB  20.982

S E N T E N Ç A

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação com ressalvas – Parecer do Ministério Público Eleitoral pela 
aprovação com ressalvas – Contas finais extemporâneas – APROVAÇÃO COM RESSALVAS – inciso II, do art. 68, da Resolução TSE nº 
23.463/2015.

É o relatório, em síntese. Decido.

Compulsando os autos, verifico que a prestação de contas final deu-se fora do prazo legal, pelo que se observa do Recibo de Entrega às fls. 
31, o que, no entanto, não foi capaz de obstar a análise do conjunto da prestação de contas, nem resultou em dano ao erário ou a 
terceiros, porquanto não houve movimentação de recursos financeiros.

Assim, pela documentação apresentada, entendo que os requisitos legais foram obedecidos, inexistindo impropriedades relevantes ou 
irregularidades ensejadoras da não aprovação das contas apresentadas.
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Isto posto, com fulcro no inciso II, do art. 68, da Resolução TSE nº 23.463/2015 e Lei nº 9.504/97, em harmonia com o parecer do 
Ministério Público Eleitoral, APROVO COM RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA  PRP – DE 
LUCENA/PB, relativa ao pleito municipal de 2016, ante a ausência de faltas insanáveis.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, proceda o cartório as anotações de estilo e arquive-se.

                              Santa Rita/PB, 21 de junho de 2017.

Ana Flávia de Carvalho Dias

Juíza Eleitoral - 02ª Zona Eleitoral

6ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Decisões

INTIMAÇÃO DE DECISÃO

Processo: AIJE 390-67.2016.6.15.0006  Classe 3 (Protocolo: 90.276/2016)

INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO MOGEIRO EM BOAS MÃOS (PT/PDT/PDT/PTB/DEM/PMB/PSB/PSD) 

ADVOGADO: Givaldo Soares de Lima, OAB/PB 10190 

INVESTIGADO: JOSÉ MÁRIO VELOSO DE BRITO

ADVOGADO: Arthur Martins Marques Navarro, OAB/PB 19341

ADVOGADO: Arthur Sarmento Sales, OAB/PB 18081

INVESTIGADO: JOSÉ ALBERTO FERREIRA

ADVOGADO: Johnson Gonçalves de Abrantes, OAB/PB 1663

ADVOGADO: Edward Johnson Gonçalves de Abrantes, OAB/PB 10827

ADVOGADO: Arthur Sarmento Sales, OAB/PB 18081

INVESTIGADO: JOSÉ SILVEIRA CAPELLA

ADVOGADO: Johnson Gonçalves de Abrantes, OAB/PB 1663

ADVOGADO: Edward Johnson Gonçalves de Abrantes, OAB/PB 10827

ADVOGADO: Arthur Sarmento Sales, OAB/PB 18081

DECISÃO

Realizada audiência de instrução, foi aberto prazo de 3 (três) dias às partes, para requerer diligências (ff. 157-158).

A parte investigante pleiteia a título de diligências, seja oficiado à Superintendência da Polícia Federal da Paraíba, para enviar cópia de todo 
conteúdo do IPL no 0045/2017-4 - SR/PF/PB; a juntada das cópias das carteiras, com os respectivos recibos e demais documentos que 
foram apreendidos durante a operação do dia 2 de outubro de 2016, que desencadeou a prisão em flagrante do investigado JOSÉ MÁRIO, 
e, por fim, a expedição de ofícios para o Banco do Brasil, Ag. ltabaiana-PB, e CEF, a fim de que as respectivas instituições financeiras 
informem a este Juízo a existência de conta bancária em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mogeiro-PB, bem assim a 
existência da conta ativa, ou inativa, devendo remeter os extratos do período de lº de agosto a 10 de outubro de 2016 (ff. 162-163).
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Os investigados, por sua vez, nada requereram a esse título, todavia, pleitearam o indeferimento das diligências efetuadas pela Coligação 
investigante, sob o argumento de que elas não guardam pertinência com a matéria fática analisada, seja no âmbito da AIME ou da AIJE (ff. 
165-168).

É o que basta relatar. DECIDO

No que concerne ao requerimento de expedição de ofício às instituições financeiras que, supostamente, mantém relacionamento com a 
entidade sindical supracitada, a exemplo do Banco do Brasil S/A e CEF, já houve apreciação na decisão proferida nestes autos (ff. 106-108).

Por outro lado, é de bom alvitre destacar que nos autos em apenso já foi deferida a expedição de ofício ao Banco do Brasil para remeter a 
esse Juízo os extratos bancários do período de setembro a dezembro de 2016.

No que diz respeito ao pedido de expedição à Polícia Judiciária para enviar cópia das carteiras dos associados, respectivos recibos e demais 
documentos apreendidos, entendo pertinente, já que mencionados no relato da ocorrência policial (f. 128) e não constar das cópias 
colacionadas nos autos (ff. 114-126), motivo pelo qual DEFIRO o pedido formulado neste mister. Oficie-se. Prazo: 5 dias.

Por fim, no que tange ao pedido para que seja oficiadoà Superintendência da Polícia Federal na Paraíba para enviar cópia de todo conteúdo 
do IPL no 0045/2017-4 - SR/PF/PB, a fim de instruir o presente feito, entendo prejudicado, vez que a escrivania já providenciou a juntada 
respectiva.

Intimações e providências necessárias.

Publique-se.

ltabaiana-PB, 27 de junho de 2017.

Luciana Rodrigues Lima

Juíza Eleitoral

Atos Judiciais - Notas de Foro

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Processo: AIJE 658-24.2016.6.15.0006

Protocolo: 112.158/2016

INVESTIGANTE: ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO, PRESIDENTE DO PSDB DE JURIPIRANGA

ADVOGADO: José Rivaldo Machado Leite, OAB/PB 8827

ADVOGADO: Mikeline de Oliveira Conrado Cabral, OAB/PB 14965

ADVOGADO: Maria Luiza de Moraes Borba, OAB/PB 21072

ADVOGADO: Arthur  Sarmento Sales, OAB/PB 18081

INVESTIGADO: PAULO DÁLIA TEIXEIRA

ADVOGADO: Francisco das Chagas Ferreira, OAB/PB 18025

INVESTIGADO: MARCOS HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADO: Débora Maroja Guedes Neta, OAB/PB 8772

INVESTIGADO: MARTA MARINHO DE SOUZA

ADVOGADO: Evylla Matias Veloso Ferreira, OAB/PB 18308

NOTA DE FORO
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Ficam intimadas as partes, através de seus advogados, da sentença prolatada nos autos do processo em epígrafe, cujo teor de sua parte 
dispositiva abaixo se transcreve:

"Isto posto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de investigação judicial eleitoral.

P.R.I.

Sem custas, nem honorários advocatícios, vez que incabíveis na espécie.

Itabaiana-PB, 27 de junho de 2017.

Luciana Rodrigues Lima

Juíza Eleitoral"

Denison de Andrade Parahyba

Analista Judiciário

21ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Notas de Foro

DESPACHO

NOTA DE FORO Nº 35/2017

Processo: PC nº 224-87.2016.6.15.0021

Interessado: Manoel Hóstio Filho

Advogado: Rinaldo Barbosa de Melo – OAB/PB nº 6.564

                                                                  

Transcrevo, abaixo, inteiro teor do despacho, de fls. 28.

“R. hoje.

01. Os prazos eleitorais são peremptórios. Indefiro. Conclua-se o saneamento e em seguida ao M.P.E.

Cabaceiras, 22/06/2017

Cláudio Pinto Lopes

Juiz Eleitoral”     

Carlos Antônio de Souza
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Chefe do Cartório

SENTENÇA

NOTA DE FORO Nº 36/2017

Processo: Prestação de Contas nº 17-88.2016.6.15.0021

Interessado: Partido da Social Democracia Brasileira – Diretório Municipal em São Domingos do Cariri

Advogado: Leonildo Apolinário de Macedo – OAB/PB nº 2.638

Fica(m) intimada(s) a(s) parte(s) acima mencionadas, através de seu(s) respectivo(s) advogado(s), também intimado(s) por meio desta 
Nota, para tomar conhecimento da sentença proferida no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva segue abaixo:

“Isto posto, com fulcro no art. 45, VIII-a, e art. 46, I, da Resolução TSE nº 23464/2015, JULGO APROVADAS as contas do 
exercício 2015, e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os 
efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.

Publique-se. Registre-se. Anote-se nos sistemas pertinentes.

Após ciência ao Ministério Público Eleitoral, certificado o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

Cabaceiras, 31 de maio de 2017.

Cláudio Pinto Lopes

Juiz Eleitoral ”

Carlos Antônio de Souza

Chefe do Cartório

       

SENTENÇA

NOTA DE FORO Nº 37/2017

Processo: Prestação de Contas nº 22-13.2016.6.15.0021

Interessado: Partido Social Democrático – Comissão Provisória Municipal em São Domingos do Cariri

Advogado: Leonildo Apolinário de Macedo – OAB/PB nº 2.638
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Fica(m) intimada(s) a(s) parte(s) acima mencionadas, através de seu(s) respectivo(s) advogado(s), também intimado(s) por meio desta 
Nota, para tomar conhecimento da sentença proferida no processo em epígrafe, cuja parte dispositiva segue abaixo:

“Isto posto, com fulcro no art. 45, VIII-a, e art. 46, I, da Resolução TSE nº 23464/2015, JULGO APROVADAS as contas do 
exercício 2015, e determino o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os 
efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas.

Publique-se. Registre-se. Anote-se nos sistemas pertinentes.

Após ciência ao Ministério Público Eleitoral, certificado o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquive-se.

Cabaceiras, 31 de maio de 2017.

Cláudio Pinto Lopes

Juiz Eleitoral ”

Carlos Antônio de Souza

Chefe do Cartório

       

26ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Despachos

DECISÃO

NOTA DE FORO n.º 46/2017

REPRESENTAÇÃO nº 260-17.2016.6.15.0026 - CLASSE  42 (PROTOCOLO: 82.202/2016)

PROCEDÊNCIA: Junco do Seridó-PB

REPRESENTANTE: MARIA DA VITÓRIA ANDRADE, REPRESENTANTE DA COLIGAÇÃO "UM JUNCO PARA TODOS"

ADVOGADO DA REPRESENTANTE: NEWTON SALUSTIO DE ALMEIDA JUNIOR, OAB/PB 20.059, OAB/RN Nº 1091-A

REPRESENTADO: MENOR IMPÚBERE- RESPONSÁVEL LEGAL: SUELY BATISTA FERNANDES

ADVOGADO DO REPRESENTADO): JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR, OAB/PB Nº 12.788

Transcrevo, abaixo, inteiro teor do despacho exarado nos autos em epígrafe, ficando a(s) parte(s), por meio de seu(s) advogado(s), 
devidamente intimada(s) de seu inteiro teor:

Vistos etc.

Acolho a promoção do Ministério Público Eleitoral de fls. 26/28.

Arquive-se.
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Santa Luzia/PB, 27 de junho de 2017.

Rossini Amorim Bastos

Juiz Eleitoral

Atos Judiciais - Sentenças

Prestação de Contas n.º:  469-83.26.2016.6.15.0026  CLASSE 25

Eleições Municipais de 2016

Interessados: JOSÉ IVALDO DONATO NÓBREGA  PRESIDENTE  PRB  JUNCO DO SERIDÓ/PB

FRANCISCO JOSÉ DONATO DA NÓBREGA  TESOUREIRO  PRB  JUNCO DO SERIDÓ/PB

Advogado(s): JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR, OAB/PB Nº 12.788

ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2016. ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. 
INEXISTÊNCIA DE FALHA, IMPROPRIEDADE E/OU IRREGULARIDADE. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO PELA APROVAÇÃO. PARECER 
MINISTERIAL FAVORÁVEL. APROVAÇÃO.

Aprovam-se as contas que preenchem as formalidades legais previstas na legislação.

 Vistos etc.

Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO, nos termos da Resolução n.º 23.463/2015 do cl. 
Tribunal Superior Eleitoral, apresentada por JOSÉ IVALDO DONATO NÓBREGA e FRANCISCO JOSÉ DONATO DA NÓBREGA, 
respectivamente, Presidente e Tesoureiro do  PRB do município de JUNCO DO SERIDÓ/PB, referente à arrecadação e aplicação de 
recursos financeiros na campanha eleitoral das Eleições Municipais de 2016.

Após análise da documentação apresentada, o analista emitiu parecer técnico conclusivo não detectando 
qualquer irregularidade nas contas prestadas, manifestando-se, ao final, pela sua aprovação.

Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas.

 É o que interessa relatar. Decido.

A hipótese é de aprovação das contas apresentadas, eis que não foi detectada nenhuma falha, irregularidade 
e/ou impropriedade na prestação de contas, nos termos da Resolução TSE n.º 23.463/2015, bem como foram observadas todas as 
determinações constantes na legislação pertinente.

Impõe-se, pois, a ratificação dos pareceres técnico e ministerial constantes dos autos e a consequente 
aprovação das contas em comento.

 Dessa forma, com fulcro no art. 30, inciso I, da Lei n.º 9.504/97 c/c art. 68, inciso I, da Resolução TSE n.º 
23.463/2015, APROVO as contas apresentadas por JOSÉ IVALDO DONATO NÓBREGA e FRANCISCO JOSÉ DONATO DA NÓBREGA, 
respectivamente, Presidente e Tesoureiro do  PRB do município de JUNCO DO SERIDÓ/PB, referentes às Eleições Municipais de 2016.

Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-PB.

Registre-se o inteiro teor desta decisão, nos termos do art. 85 da Resolução TSE n.º 23.463/2015. 

Intime-se na forma do art. 84, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015.

Efetue-se, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da publicação desta decisão, as anotações no Sistema de Informações de Contas 
Eleitorais e Partidárias (SICO) nos termos do art. 9º, II da Res. TSE nº 23.384/2012.

Dê-se ciência ao MPE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa.
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Santa Luzia/PB, 27 de junho de 2017.

ROSSINI AMORIM BASTOS

Juiz Eleitoral

AUE  N 256-77.2016.6.15.0026 -

Processo nº 256-77-2016.6.15.0022 – Classe 3

Investigante: Ministério Público Eleitoral

Investigado: Otoni Costa de Medeiros e outros

ADVOGADO:JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES - OAB/PB 1.663

ADVOGADO:EDWARD JOHNSON GONÇALVES DANTAS DE ABRANTES - OAB/PB 10.827

ADVOGADO:JOHNSON ABRANTES - OAB/PB 131/09

ADVOGADO:BRUNO LOPES DE ARAÚJO - OAB/PB 7.588-A

ADVOGADO:DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS - OAB/PB 17.586

S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Otoni Costa de Medeiros, Alexandre 
Magno de Medeiros Araújo, José Ivaldo Moraes e José Genilson de Oliveira, sendo os dois primeiros candidatos eleitos a Prefeito e Vice-
Prefeito pelo Município de Várzea/PB, o terceiro ex-prefeito do Município de Várzea/PB e o quarto ex-secretário municipal também do 
Município de Várzea/PB.

Aduzem, em síntese, o Órgão Ministerial, a ocorrência de doação de terrenos no Município de Várzea/PB, no antigo campo de futebol, pelo 
então Prefeito Municipal, com fins de captação de votos para a candidatura de seus candidatos Otoni Costa de Medeiros e Alexandre 
Magno de Medeiros Araújo, então candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos no pleito eleitoral de 2016.

Segundo, ainda, a inicial, o Oficial de Promotoria constatou no local a sapata de uma casa, a demarcação de dez terrenos, porém conforme 
áudio de gravação ambiental, o secretário municipal afirma que serão doados duzentos terrenos.

Nomina, ainda, as pessoas beneficiadas com a doação dos terrenos e com as promessas de doações, como sendo Rivonilson Alves de 
Souto, Ozanete e seu companheiro e Simone Assis de Almeida.

Afirma, portanto, a ocorrência de abuso do poder econômico e político e conduta vedadas aptas a afetar a normalidade e legitimidade do 
pleito eleitoral em Várzea/PB.

Requer medida liminar de urgência para apreensão de todos os alvarás de construção expedidos pelo Município de Várzea, no período de 
01/08/2015 a 01/08/2016 e, no mérito, a procedência da ação para cassação do registro ou diploma, declaração de inelegibilidade e 
incidência de multa.

A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 12/64.

A liminar foi deferida (fls. 65/68) e cumprida (fls. 75/163), com a juntada de cópias de documentos apreendidos na sede da Prefeitura de 
Várzea. 

Notificados, os investigados apresentarem, a tempo e modo, defesas com rol de testemunhas e acompanhadas de procuração e 
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documentos (fls. 165/177, 183/188 e 191/198), cujos originais foram entregues e juntados aos autos posteriormente.

Alegam, em resumo, em suas defesas, inexistir nos autos quaisquer elementos que comprovem o alegado na prefacial, eis que não 
cometeram captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico e político e conduta vedada.

Requerem a improcedência dos pedidos.

As testemunhas arroladas pelas partes que são filiadas a partidos políticos de Várzea que disputaram o pleito eleitoral, bem como 
ocupantes de cargos de confiança na Prefeitura de Várzea/PB foram ouvidos como informantes.

Depoimentos das testemunhas e informantes (fls. 290/307).

O pedido de diligência do Ministério Público formulado às fls. 309, alusivo ao compartilhamento de prova obtida mediante escuta 
telefônica, foi reconsiderado às fls. 315, ao verificar que a prova colhida na interceptação telefônica autorizada por este Juízo não guarda 
correlação com os fatos apurados na presente ação.

Os demandados não requererem diligência (fls. 312).

Por determinação deste Juízo foram juntados aos autos a Ata de Diplomação dos eleitos e o resultado das eleições de 2016 (fls. 318/328).

Alegações finais do Ministério Público Eleitoral (fls. 330/335) propugnando pela procedência da ação.

Alegações finais da COLIGAÇÃO DE MÃOS DADAS POR UM NOVO TEMPO, admitida como litisconsorte assistencial, propugnando pela 
procedência da ação (fls. 338/344).

Alegações finais dos demandados (fls. 346/352, 354/361 e 363/368). 

É o relatório.

A presente ação visa investigar doações de terrenos e promessas de doação de terrenos, no Município de Várzea/PB, no antigo campo de 
futebol, com fins de captação de sufrágio, abuso do poder econômico e político e conduta vedada, durante o pleito eleitoral de 2016. 

Os alvarás apreendidos às fls. 94/155, por conduto judicial, são inservíveis como prova porque não dizem respeito a alvará de autorização 
de construção tal como requestado pelo Ministério Público, mas alvarás para outros fins e atividades.

Os elementos probatórios colhidos na fase investigativa do Ministério Público para serem válidos como meios de prova necessitam ser 
confirmados em juízo, nos mesmos moldes do processo penal.

A prova indiciária sem ser confirmada em juízo, e que não encontra ressonância nas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, 
não é suficiente para fundamentar a condenação de perda de mandato eletivo, mormente quando a prova oral colhida em juízo resta 
duvidosa e conflitante.

O direito eleitoral sancionador comporta o entendimento estampando no art. 155 do CPP, segundo o qual “o juiz formará sua convicção 
pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Para configurar a captação de sufrágio, vedada por Lei, o candidato deve doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de 
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura 
até o dia da eleição. 
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Não consta nos autos prova de que tenham sido os candidatos os doadores de eventuais terrenos os promitentes doadores. Eles seriam 
apenas os beneficiários das doações, hipótese em que se exige que fique demonstrada a ciência inequívoca da doação ou da promessa de 
doação.

A teor da jurisprudência dominante no TSE, o oferecimento de vantagem apta a configurar captação ilícita de sufrágio deve ser praticado 
pelo candidato ou quando praticado por terceiros cumpre restar demonstrado no álbum processual a anuência e aquiescência do 
candidato.

A caracterização da captação ilícita de sufrágio pressupõe a ocorrência simultânea dos seguintes requisitos: a) prática de uma das condutas 
previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97; b) fim específico de obter o voto do eleitor; c) participação ou anuência do candidato beneficiário na 
prática do ato.

“[...]. Captação ilícita de sufrágio. Art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Prova robusta. Inexistência. Provimento. 1.Para caracterizar a captação 
ilícita de sufrágio, exige-se prova robusta de pelo menos uma das condutas previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, da finalidade de 
obter o voto do eleitor e da participação ou anuência do candidato beneficiado, o que não se verifica na espécie. [...]” Ac. de 15.2.2011 
no REspe nº 36335, rel. Min. Aldir Passarinho Junior; no mesmo sentido o Ac. de 29.9.2009 no RO nº 2.349, rel. Min. Fernando Gonçalves; o 
Ac. de 5.6.2007 no AAG nº 5.881, rel. Min. Cezar Peluso; o Ac. nº 21.264, de 27.4.2004, rel. Min. Carlos Velloso.)

Na hipótese, o ato imputado não foi praticado pelos candidatos investigados, nem há prova nos autos de sua anuência ou seu assentimento 
com a conduta que lhe foi debitada.

Ademais, a prova exclusivamente testemunhal é também inservível a cassação de diploma ou mandato eletivo.

As testemunhas e declarantes ouvidos, em juízo, arroladas pelo Ministério Público, à unanimidade, confirmam a doação de terrenos ou 
promessas de doação de terrenos por parte do então Prefeito Municipal José Ivaldo Morais e do então Secretário Municipal José Genilson 
de Oliveira (fls. (290/301  - Ozanete Almeida de Assis, Simone Assis da silva Almeida, Fargônio Araújo da Silva, Maria da Guia Dantas e  
Khaelson de Medeiros Silva).

 

Já as testemunhas e declarantes arroladas nas defesas, à unanimidade, desdizem sobre a ocorrência de doação de terrenos ou promessas 
de doações (fls. 302/307 – Maria Miriam Medeiros, Reginaldo Bezerra da Silva e Leomar Pereira de Brito), de sorte que a prova oral resta 
também dividida.

Sendo a prova oral conflitante é imprestável para amparar a conduta debitada na inicial, sendo certo que, na dúvida, deve-se preservar a 
vontade do corpo votante e o respectivo mandato eletivo.

A prova para cassar registro, diploma ou mandato eletivo deve ser extreme de dúvida, eis que havendo qualquer dúvida, impõe-se a 
preservação do mandato eletivo, na mesma esteira do in dubio pro reo.

Soa como uma temeridade a cassação de registro, diploma ou mandato eletivo sem a prova cabal, insuspeita, insofismável, de sorte que 
geraria grande insegurança jurídica ao pleito eleitoral e a estabilidade das instituições solapar mandato eletivo com esteio em prova 
testemunhal duvidosa e conflitante. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, em consequência, extingo o feito com resolução de mérito. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.

P.R.I.

Santa Luzia/PB, 27 de junho de 2017

       Rossini Amorim Bastos

         Juiz Eleitoral 
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Ação de Investigação Judicial Eleitoral

Processo nº 270-61.2016.6.15.0026

Investigante: Ministério Público Eleitoral

INVESTIGADO: KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

INVESTIGADO: RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS

INVESTIGADO: COSMO SIMÕES DE MEDEIROS

ADVOGADO: JOSÉ BERNARDINO JÚNIOR, OAB/PB Nº 12.788

ADVOGADO: MARCOS TÚLIO RODRIGUES ATHAYDE, OAB/PB Nº 7.583

ADVOGADO: ELAINE AZEVEDO, OAB/PB Nº 18.390

S E N T E N Ç A

EMENTA: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. 
DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO E INDISCREPANTE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PERDA DO DIPLOMA E DO 
MANDATO ELETIVO. DECRETAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. 

Um vez demonstrado nos autos a prática simultânea de abuso do poder econômico e político, bem como conduta vedada, impõe-se, 
conforme a fase do julgamento a ação de investigação judicial eleitoral, a cassação do diploma, e, em consequência do mandato eletivo, 
bem a declaração de inelegibilidade e aplicação de multa.

 

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor 
de Kleber Fernandes de Medeiros e Rawlisson Meneses de Medeiros, candidatos (eleitos) a Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, nas 
eleições municipais de 2016, pelo Município de Junco do Seridó/PB e, ainda, em face de Cosmo Simões de Medeiros, ex-Prefeito do 
Município de Junco do Seridó/PB.

Aduz, em síntese, o seguinte o Órgão Ministerial: 1) abuso do poder econômico e político, condutas vedadas, captação ilícita de sufrágio; 2) 
uso da máquina administrativa do Município de Junco em favor da candidatura de Kleber Fernandes de Medeiros e Rawlisson Meneses de 
Medeiros, candidatos apoiados pelo Prefeito Cosmo Simões de Medeiros; 3) utilização de máquinas do PAC para realização de obras em 
propriedades particulares  barreiros e barragens subterrâneas; 4) utilização de servidores; 5) doação de terrenos; 6) distribuição de 
material de construção em veículos da edilidade; 7) construção de estradas, cercas e barreiros em bens particulares;  8) presença do 
candidato Kleber em obras e divulgação de fotos de sua presença em obras no Facebook; 9) todas as condutas praticadas tiveram por fim a 
captação de lícita de sufrágio; 10) os fatos mencionados revelam captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico e político (art. 22 
da LC 64/90 e art. 14 § 9º da CF/1988), e condutas vedadas (art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997).

Requer o Ministério Público Eleitoral: 1) a condenação dos investigados Kléber Fernandes de Medeiros e Rawlisson Menezes de Medeiros, 
Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, a perda dos registros ou dos diplomas, conforme o momento do julgamento da presente ação; 2) a 
condenação dos demandados Kléber Fernandes de Medeiros, Rawlisson Menezes de Medeiros e Cosmo Simões de Medeiros a multa 
prevista no art. 73, § § 4º e 8º da Lei nº 9.504/1997; 3) sejam os demandados declarados inelegíveis, por oito anos (art. 22, Lei nº XIV, da LC 
nº 64/1990).

A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 14/84), foi recebida e deferida a tutela de urgência (fls. 85/89) que, oportunamente foi 
cumprida, conforme certidão do Oficial de Justiça Eleitoral (fls. 95/96).

Notificados, os investigados apresentaram defesa com rol de testemunhas (Cosmo Simões de Medeiros às fls. 101/111 e documentos às fls. 
114/231) e (Kleber Fernandes de Medeiros e Rawlisson Meneses de Medeiros às fls. 235/245 e documentos às fls. 248/365).
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Aduzem, em síntese, em suas defesas, o seguinte: 1) as acusações imputadas às vésperas das eleições aos demandados decorrem de 
estratagema ardilosa e vil de adversários políticos ante a iminência da derrota nas urnas; 2) os candidatos Kléber e Rawlisson se sagraram 
vitoriosos sendo eleitos Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, com 70,77% dos votos válidos; 3) o candidato a Prefeito kléber é 
servidor público da EMATER/PB, como Engenheiro Agrônomo Extensionista, e há tempo atua fortemente no município de Junco do 
Seridó/PB, na elaboração de projetos que são afetos à sua área, notadamente em ações que visam o fortalecimento da agricultura familiar 
e o combate à seca; 4) em abril de 2012 foram veiculadas no portal on-line do Governo do Estado matérias sobre ineditismo da construção 
de barragens subterrâneas em comunidades rurais de Junco do Seridó e por isso jamais o investigado Kléber poderia estar praticando atos 
com fins eleitoreiros; 5) decorrência de parceria, a Prefeitura de Junco do Seridó e a EMATER continuam executando obras vitais para as 
comunidades rurais; 6) os fatos narrados pelo Ministério Público Eleitoral dizem respeito ao mister de Kléber como servidor da EMATER/PB 
e diz respeito a projetos implantados há quatro anos em parceria com o Município de Junco do Seridó que fornece equipamentos e mão de 
obra; 7) ausência de interesse jurídico do Ministério Público Eleitoral em dar continuidade com a presente demanda, porque os 
demandados agiram conforme a legalidade; 8) nos termos do art. 73 , § 10 da Lei nº 9.504/1997, estão ressalvados os casos de calamidade 
pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária anterior; 9) O Município de 
Junco do Seridó está sob estado de emergência, cuja renovação deu-se em 08 de abril de 2016 por ato do Governador do Estado da Paraíba 
e que as obras tratadas na inicial dizem respeito ao estado de emergência e tratam de programas sociais amparados por lei e já em 
execução orçamentária em exercício anterior; 10) no ano de 2012, foi criado o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó 
e Curimataú  PROCASE pelo Governo do Estado da Paraíba, em parceria com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola 
(FIDA) da Organização das Nações Unidas (ONU), regulamentado pelo Decreto Estadual nº 32.409/2011 e pelo Contrato Empréstimo I-789-
BR, visando ao desenvolvimento sustentável do semiárido paraibano; l1) resta patente que os demandados, em momento algum, 
praticaram conduta vedada aos agentes públicos no período eleitoral, mas somente as exceções previstas em Lei; 12) a construção de 
barreiros e barragens subterrâneas decorrem de uma obrigação legal do Município de Junco do Seridó/PB, mesmo em ano eleitoral, ante o 
estado de necessidade, e não se trata de captação ilícita de sufrágio; 13) as filmagens feitas pelo denunciante são imprestáveis para 
amparar um juízo de valor, pois demonstram um sentido inverso, o que demonstra má-fé do denunciante; 14) com relação a filmagem da 
motoniveladora fazendo a limpeza de um terreno pertence a Antônio Mineral, não passa de má fé do denunciante, pois no dia da filmagem 
a máquina estava recuperando um pequena estrada vicinal que dá acesso a BR-230 e a rodovia estadual que liga a Equador/RN, em 
decorrência do trevo existente no local se encontrar esburacado; 15) com relação ao vídeo do caminhão F-4000 pertencente ao Município 
de Junco do Seridó, que, supostamente, estaria entregando tijolos e uma caixa d´água na residência de Ailma Gonçalves dos Santos, em 
verdade, o caminhão estava colhendo entulhos na via pública; 16) a defesa do demandado Como Simões de Medeiros, menciona, ainda, 
que, conforme a Lei Municipal nº 147/2001, a municipalidade de Junco do Seridó/PB está autorizada a prestar auxílio financeiro ou de 
qualquer modo a pessoas hipossuficientes em reformas, manutenções ou reparações em residências locais; 17) para a configuração do ato 
abusivo, a despeito da alteração do art. 22, inciso II, da LC nº 64/1990, possua substrato probatório minimamente relevante no sentido de 
sua gravosa finalidade eleitoral.

Requerem a improcedência da ação e a abertura de Inquérito Policial para, à luz do art. 25 da LC nº 64/1990, apurar a conduta temerária 
do denunciante Onofre Roberto da Nóbrega Fernandes.

Às fls. 396/402 foram colhidos os depoimentos pessoais de Cosmo Simões de Medeiros e Kléber Fernandes de Medeiros, os quais 
aquiesceram em prestar o depoimento, conforme registrado nos respectivos termos de depoimento.

Depoimentos de testemunhas e declarantes das partes (fls. 403/417), registrando que as testemunhas arroladas pelas partes que são 
filiadas a partidos políticos que integraram as coligações em Junco do Seridó/PB e que ocupam cargos de confiança na Prefeitura Municipal 
de Junco do Seridó/PB foram ouvidas como declarantes, conforme termo de audiência de fls. 394/395.

No termo de audiência de fls. 394/395, este Juízo Eleitoral ordenou a juntada de Ata da Diplomação e do resultado das eleições 
majoritárias do Município de Junco do Seridó/PB, o que foi cumprido às fls. 419/441.

O pedido de diligências deduzido pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 444) foi indeferido, porque extemporâneo (fls. 446). 

Transcorreu in albis o prazo de diligência para os demandados, conforme certidão de fls. 445. 

Alegações finais do Ministério Público Eleitoral (fls. 450/465), propugnando pela procedência da ação para: a) condenar os investigados 
Kléber Fernandes de Medeiros e Rawlisson Menezes de Medeiros, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, a perda dos diplomas; b) condenar os 
demandados Kléber Fernandes de Medeiros, Rawlisson Menezes de Medeiros e Cosmo Simões de Medeiros a multa prevista no art. 73, §§ 
4º e 8º da Lei nº 9.504/1997; c) sejam os demandados declarados inelegíveis, por oito anos (art. 22, Lei nº XIV, da LC nº 64/1990).

Alegações finais dos demandados (fls. 467/476)  insistindo na ausência de interesse jurídico para o Ministério Público prosseguir com a 
presente ação e, no mérito, pela improcedência da ação. 
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É O RELATÓRIO, CIRCUNSTANCIADO.

I  Da Preliminar de Ausência de Interesse Jurídico.

Tanto nas defesas como na alegações finais, os demandados insistem em ausência de interesse jurídico do Ministério Público Eleitoral em 
dar continuidade com a presente demanda, porque os demandados agiram conforme a legalidade. A legalidade das condutas debitadas na 
ação de investigação judicial eleitoral diz respeito ao mérito propriamente dito e com ele será examinada. 

A presente ação foi ajuizada tempestivamente e há necessidade de provimento jurisdicional acerca da matéria nela tradada. 

Por tais razões, não assiste razão aos arguentes da matéria periférica de cunho eminentemente processual.

Rechaço a preliminar em comento.

II  Mérito.

1  Do Abuso do Poder Econômico e Político.

Na peça de ingresso, o Ministério Público Eleitoral imputa aos demandados, durante o pleito eleitoral de 2016, abuso do poder econômico 
e político, condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio.

Configura abuso de poder toda conduta abusiva de utilização de recursos financeiros, públicos ou privados, ou de acesso a bens ou serviços 
em virtude do exercício de cargo público que tenha potencialidade para gerar desequilíbrio entre os candidatos, afetando a legitimidade e a 
normalidade das eleições.

O abuso de poder econômico se configura quando ocorre doação de bens ou de vantagens a eleitores de forma que essa ação possa 
desequilibrar a disputa eleitoral e influenciar no resultado das eleições, afetando a legitimidade e normalidade das eleições.

O abuso do poder político é o uso indevido de cargo ou função pública  eletivo ou não  com a finalidade de obter votos para determinado 
candidato, prejudicando a normalidade e legitimidade das eleições.

Saliente-se que o abuso do poder político nas campanhas eleitorais tornou-se mais comum a partir da aprovação da possibilidade de 
reeleição dos chefes do Poder Executivo (presidente, governador e prefeito), sem que eles precisem deixar os cargos que exercem para se 
recandidatar (art. 14, § 5º, da Constituição Federal). 

Consoante o art. 237 do Código Eleitoral, a interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da 
liberdade do voto, serão coibidos e punidos.

Sabe-se, ainda, que, dadas as peculiaridades do processo eleitoral, algumas vezes um só fato ou conjunto de fatos pode caracterizar abuso 
de poder econômico ou político, captação ilícita de sufrágio e, ainda, a prática de conduta vedada.

A Lei das Eleições encerra instrumento de contenção do abuso do poder entre partícipes do processo eleitoral, prática que, se levada a 
efeito, seria apta a vulnerar a normalidade e a legitimidade das eleições.

Com o advento da LC nº 135/2010, o inciso XVI do art. 22 da Lei nº 9.504/1997 ganhou nova redação, de sorte que, para a configuração do 
ato abusivo, não será considerada a potencialidade lesiva de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das 
circunstâncias que o caracterizarem.

Na espécie, o conjunto probatório dos autos, concluiu existirem elementos probatórios quanto à prática de inúmeras ilegalidades no pleito 
municipal de 2016, em Junco do Seridó/PB, abalando a normalidade e legitimidade das eleições.
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Os indícios de irregularidades apontados na prefacial pelo Ministério Público Eleitoral foram respaldados em juízo, sob o crivo do 
contraditório e da ampla defesa. 

A prova carreada ao caderno processual, demonstra, à saciedade, que o então Prefeito do Município de Junco do Seridó (Cosmo Simões de 
Medeiros), colocou a serviço de seus candidatos às eleições majoritárias, Kléber Fernandes de Medeiros (Prefeito eleito e sobrinho de 
Cosmo Simões de Medeiros) e do Vice-Prefeito (Rawlisson Menezes de Medeiros), colocou a serviço de seus candidatos parte da estrutura 
da máquina administrativa municipal, afetando a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral.

No pleito municipal de Junco do Seridó, eleitores foram beneficiados com obras particulares realizadas com máquinas do Município de 
Junco do Seridó/PB e do PAC (barreiros e passagens subterrâneas), doação de terrenos, melhoria de estradas e construção de cercas, 
cessão de servidores públicos), além da promoção do candidato Kléber a frente de obras públicas, tudo com fins eleitorais.

Em seu depoimento em juízo (fls. 396/398), após aquiescer em depor, segundo registrado no frontispício do termo, o então Prefeito Cosmo 
Simões de Medeiros revela:

"que o depoente era o prefeito de Junco do Seridó nas eleições 2016; que o candidato eleito e em exercício no cargo de Prefeito Kleber 
Fernandes de Medeiros é sobrinho do depoente; que o candidato Kleber ocupava cargo na Secretaria de agricultura e de 
desincompatibilizou para sair candidato; que o depoente é filiado ao PSD e o candidato Kleber é filiado ao PSB; que os citados partidos 
compuseram a COLIGAÇÃO O TRABALHO NÃO PODE PARAR de Junco do Seridó; que na Prefeitura do Junco existem três máquinas do PAC 
e uma da própria Prefeitura destinadas a fazerem estradas; que no ano passado realizou benfeitorias nas estradas vicinais que dão 
acesso ao Sítio Carneira; que essas benfeitoras foram realizadas no mês de janeiro e ao longo do ano; que não se recorda que chegou a 
fazer o melhoramento na estrada de acesso ao Sítio Carneira no mês de agosto de 2017; que o Sítio Carneira é uma comunidade com 
aproximadamente 700 habitantes; que nos anos anteriores a eleição também fez melhoramento na estrada que dá acesso ao Sítio 
Carneira; que conhece a pessoa de nome Caxias que reside no Sítio Tapera; que foi feito um barreiro com máquina do PAC e da 
Prefeitura na propriedade do senhor Telmar; que não sabe informar ao certo se o barreiro foi construído em junho ou julho de 2016; 
que sobre a construção do barreiro na propriedade do senhor Telmar não sabe quem solicitou, pois a construção de barreiros fica a 
cargo da Secretaria da Agricultura da Prefeitura do Junco; que há uma parceria da Secretaria da Agricultura da Prefeitura do Junco com a 
Emater; que essa parceria era para construir barreiros e barragens subterrâneas; que a Emater entra com a lona e os tubos e o 
município com a retroescavadeira; que o melhoramento da estrada vicinal que dá acesso à comunidade Carneira e o barreiro na 
propriedade do Senhor Telmar não foram feitos em troca de apoio político para seu candidato; que o depoente não esteve presente na 
inauguração do barreiro da propriedade de Telmar; que não sabe informar se o candidato a prefeito Kleber e o seu vice estavam presentes 
na inauguração do citado barreiro; que foram construídos os barreiros nas propriedades de Sebastião Mariano e Aluísio, no distrito de 
Bom Jesus e no Sítio Brandão; que o depoente não chegou a andar na construção desses barreiros; que não sabe informar a data da 
construção dos barreiros, mas sabe informar que foi no ano da eleição; que houve construção de barragem subterrânea na propriedade 
rural de José Nascimento Filho, conhecido como Dedé Gaxite; que o depoente não compareceu na construção desses barragens, que 
ficavam a cargo da Secretaria da Agricultura Municipal e da Emater; que não sabe informar a data da construção das barragens, mas sabe 
dizer que foi no ano passado, ano da eleição; que não sabe informar se foram construídas barragens subterrâneas na propriedade de José 
Silva Matias; que não sabe informar se Kleber esteve presente nas obras de construção dessas barragens; que não sabe informar se Kleber 
fez postagens no facebook de sua presença na execução dessas barragens; que o funcionário público de Junco, Sr. Clebison Sousa 
Deocleciano, pedreiro concursado, é lotado na Secretaria de Ação Social Municipal; que a Secretaria de Ação Social determina que 
pedreiro faça algumas obras para as pessoas carentes do município; que não sabe informar quais são as obras que o pedreiro executa 
por determinação da Secretaria da Ação Social; que foram doados de 4 a 5 terrenos na localidade do antigo campo de futebol; que não 
se recorda a data das doações; que o depoente acredita que não foi nem no ano das eleições; que no quadro de automóveis da prefeitura 
existe um caminhão F4000; que não sabe informar se o referido caminhão foi utilizado para fazer entrega de material de construção e caixa 
d'água na residência da Senhora Ailma Gonçalves dos Santos; que não sabe informar se máquinas do PAC do Junco foram utilizadas para 
fazer limpeza no terreno particular pertencente ao Deputado Antônio Mineral. Dada a palavra a(o) promovente/MPE para reperguntas, 
disse: "Que não há requerimento nem registro na Prefeitura sobre as benfeitorias realizadas na estrada vicinal da comunidade da Carneira; 
que não há critério estabelecido para limpeza de barreiros no município, sendo qualquer um beneficiado e o material retirado é utilizado 
no melhoramento das estradas de barro; que a doação de terrenos é feita com critérios da Secretaria de Ação Social e que o depoente não 
tem conhecimento." Dada a palavra a(o)(s) advogado(a)(s) dos promovidos para reperguntas, disse: "Que não sabe informar como é 
selecionado pela Secretaria de Agricultura e a Emater a construção dos barreiros e das barragens subterrâneas". (Destaque nosso).

Em seu depoimento em juízo (fls. 399/402), após aquiescer em depor, segundo registrado no frontispício do termo, o Prefeito Kléber 
Fernandes de Medeiros menciona: 

"que o depoente é o Prefeito eleito nas Eleições 2016 pelo município do Junco do Seridó; que o depoente é sobrinho do ex-Prefeito, 
Cosmo Simões Medeiros; que o depoente recebeu apoio eleitoral do ex-Prefeito Cosmo; que o depoente é filiado ao PSB e o ex-Prefeito 
Cosmo ao PSD; que o PSB e PSD compuseram a Coligação pela qual o depoente concorreu para as eleições municipais; que tem 
conhecimento que máquinas do PAC e da Prefeitura do Junco do Seridó foram utilizadas no melhoramento de estradas vicinais, 
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construção de barreiros e barragens subterrâneas na zona rural de Junco do Seridó; que essas ações sociais vem sendo desenvolvidas no 
município desde a chegada das máquinas do PAC ao município; que no ano passado, ano das eleições, essas máquinas foram utilizadas 
na construção de estradas vicinais, barreiros e barragens subterrâneas; que o depoente é servidor público da Emater, concursado e 
lotado no Junco do Seridó desde 2009; que ultimamente estava exercendo a função de Chefe da Emater no Junco e se afastou para se 
candidatar a Prefeito; que o depoente não ocupou cargo de confiança na Secretaria de Agricultura de Junco; que a Secretaria de Agricultura 
de Junco e a Emater funcionam no mesmo prédio; que com máquinas do PAC e da Prefeitura foram feitos melhoramentos na estrada 
vicinal que dá acesso ao Sítio Carneira; que o melhoramento consistiu em alargar a estrada que dá acesso ao Sítio Carneira e na 
colocação de material mais sólido por cima da areia; que era uma reivindicação antiga da comunidade Carneira; que na comunidade 
Carneira reside cerca de 300 (trezentas) famílias; que não se recorda a época que essa melhoria foi realizada na comunidade Carneira foi 
realizada; que parte dessa obra foi executada no ano da eleição; que a melhoria da estrada mencionada não foi feita em troca de apoio 
para a candidatura do depoente; que como representante da Emater, o depoente fazia parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável; que o município de Junco foi contemplado com 15 (quinze) barragens subterrâneas com recursos proveniente do PROCASE 
(Programa do Governo Estadual); que tem conhecimento da construção do barreiro na propriedade do Sr. Telmar, onde mora o Senhor 
Caxias; que essa construção foi feita com máquinas do PAC e da Prefeitura; que esse barreiro foi feito antes da campanha eleitoral; que 
não esteve presente durante a execução da obra do barreiro; que não houve inauguração do referido barreiro; que foi orientado pela 
Emater para fazer a publicidade das obras realizadas no município com a parceria da Emater, Secretaria de Agricultura e Conselho 
Municipal; que as postagens no facebook que fez dessas obras é antes da desincompatibilização e do deferimento do registro de sua 
candidatura; que o depoente reconhece a fotografia da página de folha 28 dos autos como a foto de seu perfil no facebook, cuja fotografia 
foi retirada na casa de seu Joaci Abdon, presentes ao lado do depoente o técnico da Emater o Sr. Haroldo Lins; que o depoente reconhece a 
foto de folha 29 dos autos, cuja foto foi feita na casa do Sr. José do Nascimento Filho e publicada no perfil da Emater; que a página que 
está no facebook em nome da Emater e Secretaria de Agricultura de Junco do Seridó-Paraíba, pertence ao perfil do depoente; que as 
fotografias constantes dos autos de folhas 28/35 foram publicadas no perfil do depoente e da Emater e Secretaria de Agricultura do 
Junco, criada pelo depoente; que as máquinas do PAC e da Prefeitura chegaram a ser apreendidas por determinação da Justiça Eleitoral e 
ficaram proibidas de realizar obras por um determinado período; que o depoente não se recorda quando as máquinas foram liberadas pela 
Justiça Eleitoral para realizarem obras; que em junho de 2016 foi feita a barragem subterrânea na propriedade de Sebastião Mariano, nas 
proximidades do Distrito de Bom Jesus; que não sabe informar se foi feito barreiro na propriedade de Aluísio; que no mês de junho de 
2016 foi construída a barragem subterrânea na propriedade rural de José Nascimento Filho, com máquinas do PAC e da Prefeitura; que 
em virtude da quantidade de água existente no solo a obra ficou inacabada; que o depoente esteve à frente na execução dessa obra como 
técnico da Emater, pois nessa época nem sonhava em ser candidato nas eleições de 2016; que não acompanhou a construção da 
barragem subterrânea na propriedade do Sr. José Silva Matias; que a execução dessa obra na propriedade do Sr. José Silva Matias não 
foi com máquinas do PAC e da Prefeitura do Junco, mas sim por intermédio do programa PROCRASE; que esteve presente apenas na 
execução da obra na propriedade de José Nascimento Filho, oportunidade em que fez fotos e divulgou no facebook; que não esteve 
presente na execução da barragem subterrânea na propriedade de José Silva Matias; que conhece Clebison Sousa Deocleciano, pedreiro 
concursado do município de Junco; que não sabe informar se o pedreiro trabalhou na construção da casa pertencente a Fernandinho de 
Fernando Brito, perto do antigo campo de futebol; que não tem conhecimento se houve doações de terrenos pela prefeitura de Junco em 
2016 no antigo campo de futebol; que não sabe informar se o caminhão F4000 da Prefeitura de Junco foi utilizado para fazer a entrega de 
tijolos e uma caixa d'água na residência de Ailma Gonçalves dos Santos; que desconhece que as máquinas do PAC tenham sido utilizadas 
para fazer limpeza em um terreno particular, em propriedade pertencente ao Deputado Antônio Mineral. Dada a palavra a(o) 
promovente/MPE para reperguntas, disse: "Que a seleção dos beneficiários para a construção das barragens subterrâneas é feita pelo 
Conselho Municipal a partir dos dados constantes na Declaração de Aptidão ao PRONAF, além da análise da viabilidade técnica; que os 
dados são guardados no sistema do Ministério do Desenvolvimento Agrário; que não sabe informar se há lei municipal que autoriza as 
doações de terrenos; que a seleção de beneficiários de doação de terreno tem como pressuposto ser cidadão de baixa renda, inserido 
no programa Bolsa Família, além de critérios tais como: se o núcleo familiar é comandado por mulher, quantidade de pessoas na família 
e existência de deficientes". Dada a palavra a(o)(s) advogado(a)(s) dos promovidos para reperguntas, disse: "sem reperguntas". (Destaque 
nosso).

Conforme se infere pelos depoimentos supra, ambos os demandados confessam que máquinas do Município de Junco do Seridó e do PAC 
realizaram diversas obras (construção de barreiros e barragens subterrâneas) em propriedades particulares, no ano da eleição.

Muito embora tenham alegado, em suas defesas, a existência de parceria entre o Município de Junco do Seridó e a EMATER para tal fim, de 
referido encargo não se desincumbiram os demandados, à medida que não trouxeram para a fronteira dos autos o termo, contrato ou 
convênio de parceria. 

A Ata coligida aos autos pelos demandados, pertinente a uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável de Junco do Seridó/PB, realizada no dia 07 de julho de 2015, cujo propósito foi aprovação de um Plano Emergencial de 
Enfrentamento a Estiagem, tal ata não o condão de autorizar, sem critério objetivo, os beneficiados com as obras de contenção à seca. Os 
critérios utilizados na escolha dos beneficiários foram subjetivos com o fim de cooptar eleitores para a candidatura dos demandados que se 
sagraram vitoriosos no plexo eleitoral.

As próprias fotos anexadas aos autos pelos demandados (fls. 331, 332, 333, 338, 343, 348, 352, 353, e 364) demonstram que tais obras 
foram realizadas com máquinas do PAC no ano de 2016 (ano das eleições), quando a mencionada reunião ocorreu do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural Sustentável de Junco do Seridó/PB ocorreu em 07 de julho de 2015. Por que somente realizaram referidas obras 
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no ano das eleições, já que a situação de emergência já tinha sido previamente reconhecida? 

As demais fotos anexadas pela defesa do Prefeito Kléber datam de 2014 e 2015 e não guardam pertinência com o objeto da presente ação, 
eis que dizem respeito a incentivo a caprinocultura, distribuição de ração, perfuração de poços pelo Exército Brasileiro com máquinas do 
Exército, beneficiamento de polpa de frutas, programa de leite, garantia safra, vacinação, corte de terras, ou seja, nenhuma foto está 
relacionada com o objeto da presente ação.

Cumpre esclarecer que a defesa do Prefeito Kléber, ao juntar as fotos aos autos, fá-lo mencionando apenas dia e mês, omitindo o ano 
(2016) e misturando com fotos de anos anteriores, o que dificultou a sua análise. Tal conduta soa como um artifício processual voltado a 
induzir o magistrado a erro no exame da prova material coligida aos autos pelos próprios demandados.

Pode-se divisar que as obras realizadas com as máquinas do PAC o foram em 2016, ao passo que as obras realizadas pelo posto local da 
EMATER o foram em 2014 e 2015 como se extrai das fotografias anexadas aos autos.

Sintomático que as fotos divulgadas, com máquinas do PAC realizando obras, foram publicadas no perfil do Facebook do então candidato 
Kléber, o mesmo utilizado na campanha eleitoral, pois ele mesmo confirmou em juízo que os perfis denominados "EMATER" e "Secretária 
de Agricultura" integram o seu perfil pessoal. Tais fotos mostram-no ao lado de máquinas do PAC em obras de barreiros, barragens, 
realizadas às vésperas das eleições. 

Tais fotos publicadas no perfil do Facebook do então candidato configuram propaganda institucional e promoção de sua candidatura, numa 
demonstração de desequilíbrio da oportunidade de igualdade no pleito eleitoral.  

Apesar da existência de Decreto Estadual nº 36.633, de 08 de abril de 2016 (fls. 166) e de Decreto Municipal nº 006/2016, de 13 de abril de 
2016 (fls. 175), declarando a situação de emergência no Município de Junco do Seridó/PB, por conta de estiagens, cumpria ao Município de 
Junco do Seridó/PB, ao eleger comunidades que seriam beneficiadas com obras voltadas a amenizar o impacto do prolongamento das 
estiagens, fazê-lo mediante critérios objetivos, sem escolha direcionada de quem seriam os beneficiados.

Não se desconhece a existência de ambos os decretos que declararam a situação de emergência em Junco do Seridó. Entrementes, tais 
instrumentos legais são inservíveis para o mister que pretendem provar, porque os demandados não demonstraram nos autos a existia de 
prévio cadastramento com critérios objetivos de que comunidades seriam beneficiadas com barreiros e passagens subterrâneas, nem 
tampouco a execução de programas iniciados em anos anteriores, ante a ausência de cronograma prefixado e os destinados a atender 
situações de emergência e de calamidade pública.

O que resta incontroverso é o direcionamento de tais obras (construção de barreiros e barragens subterrênas) para eleitores específicos em 
troca de apoio político-eleitoral, desequilibrando a lisura do pleito eleitoral, conforme relato na inicial e demonstrado em juízo.

A informante Giseuda da Nóbrega menciona (fls. 403/404):

"Que em junho de 2016 a informante soube que o Senhor Kleber seria candidato a prefeito de Junco; que soube isso por ouvir a esposa do 
ex-Prefeito Cosmo comunicar para uma prima da depoente de nome Maria das Graças, conhecida por Boneca; que ouviu essa conversa na 
casa do irmão de Boneca; que não teve conhecimento que antes do período eleitoral o Sr. Kleber se apresentava, de forma implícita, como 
candidato; que teve conhecimento da construção de um poço no Distrito de Bom Jesus; que não viu no Distrito de Bom Jesus durante a 
construção do poço o ex-Prefeito e o candidato Kleber; que viu a obra sendo edificada, mas não viu o então prefeito Branco, como também 
o investigado Kleber no local; que não houve pedido de voto em troca da construção do poço no Distrito de Bom Jesus; que conhece o Sítio 
Carneira; que era frequente o melhoramento de estradas no período eleitoral e antes do período eleitoral nas estradas de acesso ao 
Distrito de Bom Jesus e quanto as estradas de acesso ao Sítio Carneira não tem conhecimento, pois por lá não transita; que viu uma festa 
de inauguração de um poço ou um barreiro na propriedade de Telmar, mas não viu os investigados, no entanto, presenciou pessoas 
vestidas da cor laranja, que identificava a Coligação dos investigados; que ao passar no local escutou música e que ocorreu um 
churrasco; que viu os barreiros sendo construídos nas propriedades de Sebastião Mariano e Aluísio, localizadas no Distrito de Bom Jesus 
e viu também sendo construídas com máquinas da Prefeitura de Junco do Seridó; que acredita que tais obras foram feitas em troca de 
apoio político; que afirma isso por dedução". Dada a palavra a(o)(s) advogado(a)(s) dos promovidos para reperguntas, disse: "Que teve 
conhecimento de alguns fatos que prestou no Ministério Público à folha 80 dos autos; que os beneficiários do poço de Bom Jesus foram 
Sebastião Mariano e Aluísio; que presenciou uma retroescavadeira na propriedade de Sebastião Mariano". Inquirida pelo MM Juiz 
Eleitoral, disse: "que a informante estima que o poço que foi cavado na propriedade de Telmar, para beneficiar o morador Caxias, foi 
mais ou menos um mês antes de seu depoimento no Ministério Público, dado em 27 de setembro de 2016". (Destaque nosso).  
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Infere-se do depoimento supra a corroboração do alegado na inicial, ou seja, a inauguração do barreiro construído com máquinas da 
Prefeitura Municipal de Junco do Seridó na propriedade de Telmar, estando os presentes trajando roupas com cores da cor da campanha 
eleitoral do candidato kléber (laranja), bem como a presença de máquina retroesvadeira na propriedade de Sebastião Mariano. 

O informante Francisco de Assis Pinto da Silva ouvido, às fls. 405/406, diz:

"Que não se recorda que o investigado Kleber, antes do período eleitoral, se portava como candidato; que as máquinas do município de 
Junco do Seridó foram usadas para uma construção de um barreiro no Sítio de Telmar, próximo ao Bom Jesus, numa localidade 
conhecida como Massaranduba; que no Sítio de Sebastião Mariano e Luiz foram feitas melhorias em barreiros; que não sabe informar se 
as obras foram realizadas em troca de votos, mas afirma que houve festa na inauguração do barreiro construído no Sítio de Telmar; que 
ficou sabendo da realização dessa festa; que não tem lembrança de ter visto placas nas citadas obras que indicassem a origem dos recursos 
e se faziam parte da execução de algum programa do Governo Municipal, Estadual ou Federal". Dada a palavra a(o)(s) advogado(a)(s) dos 
promovidos para reperguntas, disse: "Que não esteve presente nas obras, apenas ouviu falar que as mesmas foram feitas; que não saber 
dizer que a festa era de inauguração, porém eram boatos". Inquirida pelo MM Juiz Eleitoral, disse: "sem perguntas". 

Citada testemunha também confirma a construção de barreiro na propriedade de Telmar, além de esclarecer uso de máquinas do 
Município de Junco do Seridó nas propriedades de Sebastião Mariano e Aluísio. 

O informante Jean Carlos de Medeiros (fls. 407/409) revela:

"Que as máquinas do PAC estavam sendo usadas em benefício de empresários e pessoas com alto poder aquisitivo do Junco do Seridó; 
que somente nos meses de Junho e Julho de 2016 é que as máquinas do PAC passaram a beneficiar pessoas pobres (pequenos 
proprietários rurais); que foi construído no Sítio do Sr. Telmar, localizado na Massaranduba, um barreiro; que houve uma festa de 
inauguração do citado barreiro com uma feijoada e seguiu-se uma carreata em apoio da candidatura do candidato Kleber; que o 
declarante viu quando essa manifestação chegou na zona urbana; que a carreata eram formada por pessoas apoiadoras da candidatura de 
Kleber, porém ainda não era usada a cor que os identificava (laranja), pois ainda era no início da campanha; que não viu qualquer dos 
investigados, apenas seus apoiadores na carreata; que no Sítio de Aluísio, localizado no Distrito de Bom Jesus, foi construído um barreiro 
com as máquinas da Prefeitura de Junco; que não viu os investigados nas obras de construção desse barreiro, como também não houve 
festa de inauguração; que o barreiro do Sr. Sebastião Mariano foi reformado com as máquinas do PAC, mas não viu os investigados nem 
houve festa de inauguração; que não viu placas nas citadas obras que indicassem a origem dos recursos e se faziam parte da execução de 
algum programa do Governo Municipal, Estadual ou Federal; que viu a casa do Senhor Fernando pelo pedreiro da Prefeitura, conhecido 
por Popô, cujo o nome desconhece, mas que é a testemunha que está para depor; que o pedreiro trabalhava no horário de expediente 
público em obras privadas; que indagou ao pedreiro o que ele fazia naquele local e o pedreiro confirmou que era servidor efetivo e 
estava trabalhando como funcionário público na construção; que o pedreiro não falou que se tratava de alguma obra do governo 
municipal; que o local onde estava sendo edificada a casa do Sr. Fernando integra uma área que pertence à Prefeitura; que tem certeza que 
o terreno não foi invadido; que não sabe detalhadamente como o Sr. Fernando adquiriu tal terreno, pois não há qualquer documento na 
Câmara Municipal que indique ter havido uma doação formal, sabendo informar que o Sr. Fernando é funcionário do mercadinho que 
pertence ao investigado, o então Prefeito Cosmo; que é vereador do Junco do Seridó em três mandatos consecutivos e não tem 
conhecimento de existência de lei que regulamente a doação de terrenos pertencentes ao município; que durante o período que é 
vereador nunca houve uma solicitação do poder executivo para a doação de imóvel público; que há alguns anos houve um incêndio na 
Câmara Municipal que queimou todas as leis". Dada a palavra a(o)(s) advogado(a)(s) dos promovidos para reperguntas, disse: "Que tem 
conhecimento da existência de uma lei que trata de doações, reconhecida como lei de cunho social; que o pedreiro executava obras em 
casas de parentes do ex-Prefeito Branco e na casa do Sr. Fernandinho; que o informante não sabe se essas obras que o pedreiro 
realizada era em função da lei de cunho social; que Caxias, morador de Telmar, foi que mencionou sobre a festa do barreiro que foi 
construído, havendo feijoada e saindo em carreata; que a inauguração do poço do barreiro na propriedade de Telmar ocorreu no mês de 
julho de 2016; que esteve presente na construção dessas obras antes da denúncia". Inquirida pelo MM Juiz Eleitoral, disse: "que o 
depoente estima que na comunidade Carneira reside cerca de 400 (quatrocentas) famílias; que a comunidade Carneira é dividida em 
núcleos chamados de Várzea da Carneira, Ponta da Serra, Lagoa do Tenório, Veríssimo, Capoeira; que no setor que liga a comunidade 
Veríssimo a Capoeira fazia oito anos que não se passava a máquina melhorando a qualidade da estrada vicinal; que esse percurso é de 
dois quilômetros; que essa estrada vicinal beneficia em torno de trinta famílias; que os demais trechos que dá acesso a Carneira, o então 
Prefeito sempre fazia a manutenção, tanto em ano eleitoral, como em ano não eleitoral; que o que chamou a atenção foi essa obra feita 
em dois quilômetros entre Veríssimo e Capoeira; que essas benfeitorias foram feitas no mês de setembro do ano das eleições; que sabe 
informar da existência de construção de barragem subterrânea na propriedade rural de José Nascimento Filho por ter vista no facebook do 
candidato Kleber; que não ouviu falar na construção de barragem subterrânea na propriedade de José Silva Matias; que sabe informar que 
a F4000 da Prefeitura de Junco fez uma entrega de tijolos e de uma caixa d'água na residência de Ailma Gonçalves dos Santos; que a 
entrega desses materiais de construção se deu no mês de setembro de 2016; que sabe informar que máquinas do PAC fizeram a limpeza 
do terreno particular do Deputado Antônio Mineral, localizado ao lado do posto fiscal do Junco do Seridó; que houve uso da máquina 
pública do município de Junco em prol do Prefeito Kleber; que o uso da máquina pública consistiu em fazer benfeitorias em 
propriedades particulares e uso de servidores públicos".
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Por todo o conjunto de prova amealhados aos autos desde a inicial, incontroverso o abuso do poder político durante as eleições de 2016, 
desequilibrando a normalidade e lisura do pleito eleitoral.

No que tange às doações de terrenos, resta também patente nos autos. O demandado Cosme Simões de Medeiros (fls. 396/398) esclarece 
"foram doados de 4 a 5 terrenos na localidade do antigo campo de futebol; que não se recorda a data."

A confissão do demandado aliada a ausência de autorização legislativa mais uma vez demonstra o uso da máquina pública em favor das 
candidaturas do Prefeito Kléber e do seu vice. Trata-se de doação de bens de caráter social, às expensas do município, o que configura 
conduta vedada no pleito eleitoral. 

Além disso, resta patente o uso de servidor público (pedreiro) para construir casa de eleitor (Fernandinho de Fernando Brito), em terreno 
público do antigo campo de futebol. 

A legislação local não pode revogar ou derrogar a legislação federal. Refiro-me à Lei Municipal nº 147/2001 (fls. 133/134), que outorga ao 
gestor municipal de Junco do Seridó/PB uma espécie de cheque em branco, autorizando a fazer um sem-número de doações, sem prévia 
autorização do Legislativo, salvo doação de terrenos que necessita de autorização da Câmara Municipal. 

Com esteio nessa Lei Municipal foram realizados empenhos para pagamento de doações de materiais de construções a eleitores, conforme 
se infere dos empenhos de fls. 183/193, no ano das eleições e no período dos três meses que antecedem ao pleito eleitoral.

O que era somente elementos indiciários colhidos pelo Ministério Público Eleitoral, em sede de procedimento administrativo investigatório, 
para aparelhar a inicial, trasmudou em prova judicial colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Patente para além do abuso do poder econômico (doação de bens e vantagens a eleitores com construção de barreiros, barragens 
subterrâneas), o abuso do poder político (uso indevido de cargo ou função pública  eletivo ou não  com a finalidade de obter votos para 
determinado candidato, prejudicando a normalidade e legitimidade das eleições), bem como a conduta vedada (distribuição de bens de 
caráter social).

Na espécie, a captação ilícita de sufrágio está demonstrada, como disse, à saciedade, e decorre do abuso do poder político e de conduta 
vedada, fatos e circunstâncias graves que merecem reprovação legal. 

Em virtude das peculiaridades do processo eleitoral, um só fato ou conjunto de fatos pode caracterizar abuso de poder econômico ou 
político, captação ilícita de sufrágio e, ainda, a prática de conduta vedada, como no caso.

Cumpre esclarecer que, conforme iterativa jurisprudência do TSE, não se admite a cassação de mandato eletivo com esteio exclusivamente 
em prova testemunhal. Não se nega a possibilidade de fragilidade da prova testemunhal, diante dos problemas de falsas memórias e 
esquecimento parcial. Entretanto, todos os meios probatórios estão sujeitos a falhas, devendo o julgador avaliar as provas para chegar a 
uma conclusão além da dúvida razoável. 

No caso, os diversos depoimentos testemunhais apontam na mesma direção, sendo corroborados, inclusive, pelos interrogatórios dos 
demandados, não havendo ilegalidade na condenação baseada em amplo acervo probatório, que se encontra também amparado em 
fotografias trazidas aos autos com a inicial, além de certidões emitidas pelo Oficial da Promotoria de Justiça, cujo conteúdo foi corroborado 
em juízo pelos depoimentos. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de investigação judicial eleitoral para: a) decretar a perda dos diplomas e, 
consequentemente, dos mandatos eletivos, dos demandados Kléber Fernandes de Medeiros e Rawlisson Menezes de Medeiros, Prefeito e 
Vice-Prefeito eleitos pelo Município de Junco do Seridó/PB, nas eleições de 2016, nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/1990; b) 
condenar os demandados Kléber Fernandes de Medeiros, Rawlisson Menezes de Medeiros e Cosmo Simões de Medeiros, cada um, de 
forma pessoal, a multa no montante de dez (10) mil UFIR, nos termos do art. 73, §§ 4º e 8º da Lei nº 9.504/1997, pela conduta vedada 
prevista no inciso IV do mesmo artigo e Lei; c) declarar,  Kléber Fernandes de Medeiros, Rawlisson Menezes de Medeiros e Cosmo Simões 
de Medeiros, inelegíveis, por oito anos subsequentes à eleição em que se verificou as ilegalidades (art. 22, Lei nº XIV, da LC nº 64/1990 e 
Súmula 19 do TSE).
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Em caso de confirmação da presente certidão e à vista da certidão do trânsito em julgado, adotem as seguintes providências: a) comunique-
se à Câmara Municipal de Junco do Seridó/PB para as providências legais, a seu cargo; b) nos termos do art. 224, § 3º do Código Eleitoral, 
com redação dada pela Lei nº 13.165/2015, solicite-se ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba a designação de novas eleições municipais 
ao cargo majoritário em Junco do Seridó/PB, salvo se a vacância ocorrer nos últimos seis meses do mandato, hipótese em que as eleições 
serão indiretas.

Por fim, indefiro o pedido de apuração de eventual responsabilidade criminal do denunciante Onofre Roberto da Nóbrega Fernandes, eis 
que agiu no exercício regular de um direito.

P.R.I. 

 

Santa Luzia/PB, 27 de junho de 2017

        

    Rossini Amorim Bastos

       Juiz Eleitoral

27ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Despachos

DESPACHOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

Prestação de Contas n.º 42-49.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.345-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido da Mulher Brasileira – PMB - Assunção/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral
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Prestação de Contas n.º 39-94.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.346-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido Socialista Brasileiro – PSB - Taperoá/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral

Prestação de Contas n.º 40-79.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.347-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido Popular Socialista – PPS - Assunção/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral
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Prestação de Contas n.º 41-64.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.348-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido dos Trabalhadores – PT - Taperoá/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral

Prestação de Contas n.º 43-34.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.349-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido Comunista do Brasil – PC do B - Livramento/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral
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Prestação de Contas n.º 44-19.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.350-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB - Assunção/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral

Prestação de Contas n.º 45-04.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.351-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB - Taperoá/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral
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Prestação de Contas n.º 46-86.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.352-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB - Livramento/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral

Prestação de Contas n.º 47-71.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.353-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido Social Cristão – PSC - Taperoá/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa
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Juiz da 27ª Zona Eleitoral

Prestação de Contas n.º 49-41.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.355-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido Republicano Brasileiro– PRB - Taperoá/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral

Prestação de Contas n.º 50-26.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.356-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido Trabalhista do Brasil – PT do B - Assunção/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral
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Prestação de Contas n.º 48-56.2017.6.15.0027  |  Protocolo 19.354-2017

Procedência: Taperoá - PB

Interessado: Partido Social Democrata Cristão – PSDC - Taperoá/PB

Assunto: Prestação de contas – exercício financeiro 2016.

DESPACHO

R.H.

1. Constato a regular notificação da agremiação à fl. 03 para se manifestar sobre a falta do dever de prestar contas à Justiça Eleitoral;

2. Comunique-se à representação partidária nos âmbitos regional e nacional, determinando a imediata suspensão do repasse de quotas do 
fundo partidário, nos termos do art. 30, III, a da Res. TSE 23.464/2015;

3. Prossiga-se com o rito previsto na resolução supracitada e voltem-me concluso os autos para julgamento.

Taperoá, 20 de junho de 2017.

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa

Juiz da 27ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Editais

EDITAIS

E D I T A L   n.º 24/2017

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 27ª Zona Dr. Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa, Circunscrição 
Eleitoral da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER para conhecimento dos partidos políticos, Ministério Público e demais interessados, que o(s) partido(s) político(s) abaixo 
nominado(s), em cumprimento a obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral apresentaram DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE 
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS - Exercício 2016, conforme lhes faculta o § 3º do art. 28 da Res. TSE nº 23.464/2015 - Cujos processos 
encontram-se em Cartório, podendo, os legitimados, no PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, contados da publicação do presente edital, 
APRESENTAR IMPUGNAÇÃO às prestação de contas apresentadas, através de petição fundamentada e acompanhada das provas que 
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período (art. 45, inciso I, Res. TSE nº 23.464/2015).

PROCESSO PARTIDO / MUNICÍPIO RESPONSÁVEIS

53-78.2017.6.15.0027 PSDC / Assunção – PB Presidente Marcio Oliveira de Assis Melo

Tesoureiro(a) Mariana Santos de Oliveira
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52-93.2017.6.15.0027 PSD / Assunção – PB Presidente Sizenando Alexandrino de Almeida

Tesoureiro(a) Ivonaldo Leal Amaro

51-11.2017.6.15.0027 DEM / Assunção – PB Presidente Herla Kerliane de Medeiros Dantas

Tesoureiro(a) Raquel Salvador da Silva

E, para que depois não se alegue ignorância do fato, é expedido o presente Edital, para publicação na forma da Lei.

Taperoá, 28 de junho de 2017.

Arthur Neves Araújo

Assistente de Cartório da 27ª Zona Eleitoral

39ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Editais

EDITAL

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS

De ordem do Dr. Odilson de Moraes, Juiz Eleitoral da 39ª Zona - Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, na forma da lei etc.

TORNO PÚBLICA, aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, a relação dos Partidos Políticos dos 
municípios de Bonito de Santa Fé/PB e Monte Horebe/PB, que apresentaram DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE 
RECURSOS, referentes ao exercício financeiro de 2015, facultando a qualquer interessado, nos termos do art. 45, I, da Resolução n. 
23.464/2015-TSE, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação, 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. 

ÓRGÃO PARTIDÁRIO: COMISSÃO 
PROVISÓRIA/ DIRETÓRIO MUNICIPAL

RESPONSÁVEIS LEGAIS (PRESIDENTE E 
TESOUREIRO, RESPECTIVAMENTE)

MUNICÍPIO

Partido Democrático Trabalhista - PDT - James Araruna Alves
- José Airton Alves Ferreira

Bonito de Santa Fé/PB

Partido Ecológico Nacional - PEN - José Soares de Brito Filho
- Júlia Daphiny Paulino

Bonito de Santa Fé/PB

Partido Progressista - PP - Pedro Paulo Barbosa de Oliveira
- Ildevânia Barbosa de Lira

Bonito de Santa Fé/PB

Partido Republicano Brasileiro - PRB - Edilson Pereira da Silva
- Espedito de Souza Lima

Bonito de Santa Fé/PB

Partido Socialista Brasileiro - PSB - Francisco Carlos de Carvalho
- Luis Fernandes de Lima

Bonito de Santa Fé/PB

Partido Social Cristão - PSC - João Timóteo de Sousa Neto
- Manuel Bruno Ferreira Moura

Bonito de Santa Fé/PB

Partido dos Trabalhadores - PT - Geraldo Herbetet de Lacerda
- Raimunda Maria da Conceição

Bonito de Santa Fé/PB

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - José Devânio Oliveira da Silva
- José Alexandre Diniz

Bonito de Santa Fé/PB

Partido da Social Democracia Brasileira - 
PSDB

- Antônio Wilson Lacerda
- Antônio Wilson Júnior Ramalho Lacerda

Bonito de Santa Fé/PB

Partido Democratas - DEM - Sabino Dias de Almeida Júnior Bonito de Santa Fé/PB
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- Rosângela de Oliveira Costa

Partido Trabalhista do Brasil  PT do B - José Francisco Ramalho
- Danielle de Sousa Alencar Lacerda

Bonito de Santa Fé/PB

Partido Verde - PV - Lineide Tavares de Sousa
- Ivo Pinto Ramalho Neto

Monte Horebe/PB

Partido Democratas - DEM - Erivan Dias Guarita
- Aluzailde Jacira Dias

Monte Horebe/PB

Partido Democrático Trabalhista - PDT - José Juciê Dias de Sousa
- Boaneve Dias de Sousa

Monte Horebe/PB

Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro - PMDB

- Maria Neusa de Morais Costa
- Alvaci Dias Cavalcante

Monte Horebe/PB

Partido Progressista - PP - Vicente Pessoa de Abreu
- Elânia Cristina Soares de Abreu

Monte Horebe/PB

Partido Renovador Trabalhista 
Brasileiro - PRTB

- Josefa Gralcinete Pereira
- João Aires Sá Alexandre

Monte Horebe/PB

Partido Social Cristão - PSC - Damião Furtado Leite
- Cícera Ilzivânia dos Santos

Monte Horebe/PB

Partido Social Democrático - PSD - Agamenon Dias Guarita Júnior
- Lucivânia Rodrigues Leite

Monte Horebe/PB

Partido Social Liberal - PSL - Adriana Barreto Ferreira
- Daniela Mabel da Silva Tavares

Monte Horebe/PB

Partido Trabalhista do Brasil - PT do B - José Cleston Andrade Leite
- Damiana Lola de Lima

Monte Horebe/PB

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - Luciano Pessoa Saraiva
- Fabiano Pessoa Saraiva

Monte Horebe/PB

Partido Socialista Brasileiro - PSB - Cláudia Aparecida Dias
- Fábio Barreto Ferreira

Monte Horebe/PB

E para que não aleguem ignorância, expeço o presente edital. Dado e passado nesta cidade de Bonito de Santa Fé/PB, aos 27 (vinte e 
sete) dias do mês de junho, do ano de 2017. Eu, Laís Dantas de Andrade Nunes, Chefe de Cartório da 39ª Zona Eleitoral, digitei e assino o 
presente edital.

                 Laís Dantas de Andrade Nunes

Chefe de Cartório da 39ª Zona

42ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Portarias

Portaria Conjunta nº 02/2017

REVOGA A PORTARIA CONJUNTA Nº 01/2017 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

OS JUÍZES DA 42ª ZONA ELEITORAL E DA 68ª ZONA ELEITORAL, no uso das suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o art. 26, inciso XLV, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.

RESOLVE:
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Art. 1º. Revogar a Portaria Conjunta nº 01/2017 que tem por objeto a transferência de expediente.

Art. 2º. Dar conhecimento ao público em geral que no dia 30/06/2017 (sexta-feira) haverá expediente normal, das 07h às 14h.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cajazeiras - PB, 27 de junho de 2017.

 

 Adriana Lins de Oliveira Bezerra

 Juíza da 42ª Zona Eleitoral

 

 Ricardo Henriques Pereira Amorim

Juiz da 68ª Zona Eleitoral

48ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Sentenças

Prestação de Contas de Partido - Exercício 2016

Processo n° 36-76.2017.6.15.0048

Natureza: Prestação de Contas de Partido Político - Exercício 2016

Interessado: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC - SOLÂNEA

Advogado: Tiago José Souza da Silva OAB - PB 17.301

DISPOSITIVO:

Diante o exposto, com esteio no artigo 45, inciso VIII, alínea “a” da Resolução TSE 23.464/2015, em harmonia com o Ministério Público 
Eleitoral, determino o arquivamento da Declaração apresentada, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e APROVADAS as 
presentes contas.

Efetue-se as anotações no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) nos termos da Resolução TSE 23.384/2012.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Ocorrido o prazo legal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Solânea/PB, 27 de Junho de 2017.

OSENIVAL DOS SANTOS COSTA
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Juiz Eleitoral

Processo n° 42-83.2017.6.15.0048

Natureza: Prestação de Contas de Partido Político - Exercício 2016

Interessado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC - SOLÂNEA

Advogado: Tiago José Souza da Silva OAB - PB 17.301

DISPOSITIVO:

Diante o exposto, com esteio no artigo 45, inciso VIII, alínea “a” da Resolução TSE 23.464/2015, em harmonia com o Ministério Público 
Eleitoral, determino o arquivamento da Declaração apresentada, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e APROVADAS as 
presentes contas.

Efetue-se as anotações no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) nos termos da Resolução TSE 23.384/2012.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Ocorrido o prazo legal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Solânea/PB, 27 de Junho de 2017.

OSENIVAL DOS SANTOS COSTA

Juiz Eleitoral

Processo n° 47-08.2017.6.15.0048

Natureza: Prestação de Contas de Partido Político - Exercício 2016

Interessado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - CASSERENGUE

Advogado: Tiago José Souza da Silva OAB - PB 17.301

DISPOSITIVO:

Diante o exposto, com esteio no artigo 45, inciso VIII, alínea “a” da Resolução TSE 23.464/2015, em harmonia com o Ministério Público 
Eleitoral, determino o arquivamento da Declaração apresentada, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e APROVADAS as 
presentes contas.

Efetue-se as anotações no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) nos termos da Resolução TSE 23.384/2012.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Ocorrido o prazo legal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
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Solânea/PB, 27 de Junho de 2017.

OSENIVAL DOS SANTOS COSTA

Juiz Eleitoral

53ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Notas de Foro

PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE FORO

NOTA DE FORO 45/2017

PC 30-54.2017.6.15.0053

Prot. 12.865/2017

INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM/UIRAÚNA

ADVOGADOS: Lauro José Varandas Nogueira, OAB-PB nº 21.819

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB

NOTA DE FORO 46/2017

PC 18-40.2017.6.15.0053

Prot. 12.152/2017

INTERESSADO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB/UIRAÚNA

ADVOGADOS: Lauro José Varandas Nogueira, OAB-PB nº 21.819

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB
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NOTA DE FORO 47/2017

PC 25-32.2017.6.15.0053

Prot. 12.655/2017

INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS/UIRAÚNA

ADVOGADOS: Ana Cláudia Nóbrega Alencar, OAB-PB nº 19.466

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB

NOTA DE FORO 48/2017

PC 24-47.2017.6.15.0053

Prot. 12.653/2017

INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB/UIRAÚNA

ADVOGADOS: Ana Cláudia Nóbrega Alencar, OAB-PB nº 19.466

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB

__________________________________________________________________

NOTA DE FORO 49/2017

PC 32-24.2017.6.15.0053

Prot. 12.939/2017

INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM/POÇO DANTAS-PB

ADVOGADOS: Francisca Eloisa Silva Santiago, OAB-PB nº 18.953
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Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB

NOTA DE FORO 50/2017

PC 26-17.2017.6.15.0053

Prot. 12.666/2017

INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B/POÇO DANTAS-PB

ADVOGADOS: Francisca Eloisa Silva Santiago, OAB-PB nº 18.953

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB

NOTA DE FORO 51/2017

PC 34-91.2017.6.15.0053

Prot. 13.163/2017

INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT do B/JOCA CLAUDINO-PB

ADVOGADOS: Herleson Sarllan Anacleto de Almeida, OAB-PB nº 16.732

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB
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NOTA DE FORO 52/2017

PC 28-84.2017.6.15.0053

Prot. 12.676/2017

INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/JOCA CLAUDINO-PB

ADVOGADOS: Herleson Sarllan Anacleto de Almeida, OAB-PB nº 16.732

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB

NOTA DE FORO 53/2017

PC 29-69.2017.6.15.0053

Prot. 12.708/2017

INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO - PSB/JOCA CLAUDINO-PB

ADVOGADOS: Herleson Sarllan Anacleto de Almeida, OAB-PB nº 16.732

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB

NOTA DE FORO 54/2017

PC 20-10.2017.6.15.0053

Prot. 11.665/2017

INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/JOCA CLAUDINO-PB
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ADVOGADOS: Maria Juvinete Anacleto, OAB-PB nº 4013

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB

NOTA DE FORO 55/2017

PC 21-92.2017.6.15.0053

Prot. 12.317/2017

INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/JOCA CLAUDINO-PB

ADVOGADOS: Maria Juvinete Anacleto, OAB-PB nº 4013

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.

Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB

NOTA DE FORO 56/2017

PC 19-25.2017.6.15.0053

Prot. 12.182/2017

INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/POÇO DANTAS-PB

ADVOGADOS: Odilon Fernandes da Silva Neto, OAB-PB nº 23.245

Fica a parte INTERESSADA acima identificada, através de seu advogado, devidamente notificada para, apresentar as contas relativas ao 
exercício 2016, no termos da Resolução TSE n.º 23.464/2014, art. 28, caput, nos termo do Despacho "Vistos etc. Assim, determino a 
notificação do interessado, via DJE, para apresentação das contas, no prazo de 72 horas, sob as penas da declaração judicial de contas não 
prestadas.".

Uiraúna-PB, em 27 de junho de 2017.
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Chefe de Cartório da 53.ª Zona Eleitoral/PB

56ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Sentenças

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL n.º 67-09.2016.6.15.0056

INTERESSADO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO EM TENÓRIO

ADVOGADO: RHUAN VICTOR S. FREIRE, OAB-PB Nº 20.575

ELEITOR: LENILDO JOSÉ FABRÍCIO COSMO

Transcrevo, abaixo, a íntegra da sentença do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral desta 56ª Zona, nos autos do processo em epígrafe, 
para efeito de publicação e intimação das partes, por intermédio de seus representantes legais:

PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA ELEITORAL. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS 
LEGAIS E VÍNCULO AFETIVO. PARECER MINISTERIAL PELO DEFERIMENTO DO TÍTULO ELEITORAL. DEFERIMENTO DETERMINADO. 

- Impõe-se o deferimento da transferência eleitoral quando evidente a comprovação de residência e do vínculo afetivo no momento do 
requerimento de transferência eleitoral – RAE.

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de Cancelamento de Inscrição Eleitoral formulado pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro em Tenório, 
na pessoa de seu presidente, com fulcro no artigo 27, II da Resolução TSE nº 21.538/2003, em desfavor de Lenildo José Fabrício Cosmo, 
solicitante de transferência eleitoral para o município de Juazeirinho/PB.

Após diligência da Oficiala de Justiça ad hoc restou evidenciado que o sobredito eleitor residia no endereço por ele informado, segundo 
informações de sua prima, bem como restou evidenciado o vínculo afetivo com o município, corroborando com os requisitos exigidos pela 
legislação pertinente e jurisprudência dominante.

Com vista dos autos, o Parquet Eleitoral pugnou pela “rejeição da impugnação apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro”.

É o relatório. Decido.

É cediço que, para que haja o deferimento do requerimento aludido, mister a observância de requisitos legais expressamente dispostos na 
legislação eleitoral.

Estabelece o Código Eleitoral e a Resolução TSE nº 21.538/2003, respectivamente, ao dispor acerca da matéria, verbis:

Código Eleitoral:

Art. 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao Juiz do novo domicílio sua transferência, juntando o título 
anterior.

§ 1º A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências:

I e II (omissis)

III - residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes.

Resolução TSE nº 21.538/2003:

Art. 18. A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:

I e II (omissis)

III – residência mínima de três meses no novo domicílio, declarada, sob as penas da lei, pelo próprio eleitor (Lei nº 6.996/82, art. 8º).

O caso não merece delongas, já que a certidão emitida pela Oficiala de Justiça designada confirma que os eleitor Lenildo José Fabrício 
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Cosmo reside no endereço informado no RAE, bem como comprovou vínculo afetivo com o município de Juazeirinho, condições essas 
essenciais para o deferimento do pedido.

Sendo assim, o caso é de deferimento da transferência eleitoral com a aplicação do art. 55, § 1º, III do Código Eleitoral c/c o art. 18, III da 
Resolução TSE nº 21.538/2003, somado ao seguinte julgado do TSE:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOMICÍLIO ELEITORAL. CONCEITO ELÁSTICO. TRANSFERÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 55, § 1º, III, DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Na espécie, a declaração subscrita por 
delegado de polícia constitui requisito suficiente para comprovação da residência do agravado e autoriza a transferência de seu domicílio 
eleitoral, nos termos do art. 55, § 1º, III, do CE. 2. O TSE já decidiu que o conceito de domicílio no Direito Eleitoral é mais elástico do que no 
Direito Civil e satisfaz-se com a demonstração de vínculo político, social ou afetivo. No caso, o agravado demonstrou vínculo familiar com o 
Município de Barra de Santana/PB, pois seu filho reside naquele município. 3. O provimento do presente recurso especial não demanda o 
revolvimento de fatos e provas, mas apenas sua correta revaloração jurídica, visto que as premissas fáticas encontram-se delineadas no 
acórdão regional. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (Agravo de Instrumento nº 7286, Acórdão, Relator(a) Min. Fátima Nancy 
Andrighi, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo  050, Data 14/03/2013)

Posto isso, em harmonia com o Parquet Eleitoral, determino o deferimento da transferência do eleitor Lenildo José Fabrício Cosmo, 
inscrição nº 0265773512-60, o que faço com fulcro no art. 55, § 1º, III do Código Eleitoral c/c o art. 18, III da Resolução TSE nº 21.538/2003 
e jurisprudência pacífica do Eg. Tribunal Superior Eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cientifique-se o MPE.

Após o trânsito em julgado, certifique-se nos autos e arquive-se com as cautelas de estilo.

Juazeirinho/PB, 27 de junho de 2017.

Nilson Dias de Assis Neto

Juiz Eleitoral

62ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Despachos

Deferimento de Requerimento de Diligencias

AIME Nº 1-74.2017.6.15.0062 – Protocolo nº 183/2017

Impugnante(s): SIGILOSO”

Advogado(s): Manolys Marcelino Passerat de Silans - OAB/PB 11.536

Impugnado(s): “SIGILOSO”

Advogado(s): Rhafael Sarmento Fernandes - OAB/PB 17.319

Ficam as partes supracitadas intimadas do seguinte despacho:

DESPACHO

Diante da certidão de fls. 345, o despacho de fls. 344 passa a vigorar com a seguinte redação:

Requerimentos de diligências apresentados pelas partes e devidamente juntados.

Oficie-se as Rádios Cidade FM de Esperança e Correio FM de Campina Grande, para os fins requeridos pela parte impugnada (fl. 340).

Com relação a oitiva de testemunhas referidas (fl. 340), defiro tal demanda e designo o dia 13/09/2017, às 08h30min, na sala de audiência 
da Comarca de Boqueirão/PB, para oitiva das mesmas.
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Intime-se a parte impugnada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos de fls. 298/328 juntados aos autos. 

Intimações necessárias.

 

Boqueirão, 27 de junho de 2017.

Mathews Francisco Rodrigues de Souza do Amaral

Juiz Eleitoral da 62ª ZE/PB

66ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Sentenças

SENTENÇA

PROCESSO Nº: 29-98.2015.6.15.0066

NATUREZA: Prestação de Contas Anual -  2014

PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA – PP

ADVOGADO: WARREN STENIO SATURNINO BATISTA – OAB/PB 17.942

PROCESSO Nº: 10-92.2015.6.15.0066

NATUREZA: Prestação de Contas Anual - 2014

PARTIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT

ADVOGADO:  JOSÉ MARCILIO BATISTA – OAB/PB 8.535

DISPOSITIVO:

“Diante de todo o exposto, tendo-se em vista que as irregularidades vislumbradas no parecer técnico conclusivo foram sanadas, 
bem como que as impropriedades apontadas por aquele não ensejam à desaprovação das contas da agremiação, JULGO as contas em 
cotejo como APROVADAS COM RESSALVAS, com supedâneo no artigo 27, inciso II, da Resolução-TSE nº 21.841/2004.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ciência ao MPE.

Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado.

Efetuem-se as anotações no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, nos termos da Resolução 
23.463/2015.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Piancó, 27 de junho de 2017”

Mayuce Santos Macedo
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Juíza Eleitoral 

68ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Notas de Foro

PRESTAÇÕES DE CONTAS

NOTA DE FORO nº 03/2017

PC 17-10.2017.6.15.0068 – CLASSE 25

INTERESSADO: PSL-PARTIDO SOCIAL LIBERAL (CAJAZEIRAS/PB)

INTERESSADO: SERAFIM LOPES DE SOUSA NETO, PRESIDENTE

INTERESSADO: JUCELIO LINS DE ABREU, TESOUREIRO

ADVOGADO: FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO JÚNIOR- OAB/PB 13.868

Ficam os interessados, acima identificados, através de seu advogado, devidamente notificados para, no prazo de 20 (vinte) dias, 
completarem a documentação apresentada em virtude da constatação, no Exame Preliminar, da ausência das seguintes peças:

1. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.

2. Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Cajazeiras, 27/06/2017

Jussara Andréa Moreira Pessoa de Andrade

Chefe de Cartório da 68.ª Zona Eleitoral/PB 

NOTA DE FORO nº 04/2017

PC 19-77.2017.6.15.0068 – CLASSE 25

INTERESSADO: PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (CAJAZEIRAS/PB)

INTERESSADO: IVANILDO DUNGA GONÇALVES, PRESIDENTE

INTERESSADO: FRANCISCO GENEZIO DA SILVA, TESOUREIRO

ADVOGADO: FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO JÚNIOR- OAB/PB 13.868

Ficam os interessados, acima identificados, através de seu advogado, devidamente notificados para, no prazo de 20 (vinte) dias, 
completarem a documentação apresentada em virtude da constatação, no Exame Preliminar, da ausência das seguintes peças:

1. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.

2. Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Cajazeiras, 27/06/2017

Jussara Andréa Moreira Pessoa de Andrade

Chefe de Cartório da 68.ª Zona Eleitoral/PB 

NOTA DE FORO nº 05/2017

PC 8-48.2017.6.15.0068 - CLASSE  25

INTERESSADO: PP - PARTIDO PROGRESSISTA  (CAJAZEIRAS/PB)
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INTERESSADO: ARMANDO VIANA LEITE, PRESIDENTE

INTERESSADO: ERIBERTO DE SOUZA MACIEL, TESOUREIRO

ADVOGADO: EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA- OAB/PB 13.523

Ficam os interessados, acima identificados, através de seu advogado, devidamente notificados para, no prazo de 20 (vinte) dias, 
completarem a documentação apresentada em virtude da constatação, no Exame Preliminar, da ausência das seguintes peças:

1. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.

Cajazeiras, 27/06/2017

Jussara Andréa Moreira Pessoa de Andrade

Chefe de Cartório da 68.ª Zona Eleitoral/PB 

NOTA DE FORO nº 06/2017

PC 11-03.2017.6.15.0068 - CLASSE  25

INTERESSADO: DEM - DEMOCRATAS  (CAJAZEIRAS/PB)

INTERESSADO: JOSEFA LEA DA SILVA SANTOS, PRESIDENTE

INTERESSADO: ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO, TESOUREIRO

ADVOGADO: FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO JÚNIOR- OAB/PB 13.868

Ficam os interessados, acima identificados, através de seu advogado, devidamente notificados para, no prazo de 20 (vinte) dias, 
completarem a documentação apresentada em virtude da constatação, no Exame Preliminar, da ausência das seguintes peças:

1. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.

Cajazeiras, 27/06/2017

Jussara Andréa Moreira Pessoa de Andrade

Chefe de Cartório da 68.ª Zona Eleitoral/PB 

NOTA DE FORO nº 07/2017

PC 12-85.2017.6.15.0068 - CLASSE  25

INTERESSADO: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  (CAJAZEIRAS/PB)

INTERESSADO: ANTONIO RICARDO DE ANDRADE, PRESIDENTE

INTERESSADO: RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA, TESOUREIRO

ADVOGADO: EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA- OAB/PB 13.523

Ficam os interessados, acima identificados, através de seu advogado, devidamente notificados para, no prazo de 20 (vinte) dias, 
completarem a documentação apresentada em virtude da constatação, no Exame Preliminar, da ausência das seguintes peças:

1. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.

Cajazeiras, 27/06/2017

Jussara Andréa Moreira Pessoa de Andrade

Chefe de Cartório da 68.ª Zona Eleitoral/PB 
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NOTA DE FORO nº 08/2017

PC 13-70.2017.6.15.0068 - CLASSE  25

INTERESSADO: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (CAJAZEIRAS/PB)

INTERESSADO: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA, PRESIDENTE

INTERESSADO: JOSÉ RONALDO SILVA DOS SANTOS, TESOUREIRO

ADVOGADO: PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO- OAB/PB 7.343

Ficam os interessados, acima identificados, através de seu advogado, devidamente notificados para, no prazo de 20 (vinte) dias, 
completarem a documentação apresentada em virtude da constatação, no Exame Preliminar, da ausência das seguintes peças:

1. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.

Cajazeiras, 27/06/2017

Jussara Andréa Moreira Pessoa de Andrade

Chefe de Cartório da 68.ª Zona Eleitoral/PB 

NOTA DE FORO nº 09/2017

PC 15-40.2017.6.15.0068 - CLASSE  25

INTERESSADO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA (CACHOEIRA DOS ÍNDIOS/PB)

INTERESSADO: ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA, PRESIDENTE

INTERESSADO: FRANCISCA MARIA DE MOURA SOUSA, TESOUREIRA

ADVOGADO: JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA - OAB/PB 10.644

Ficam os interessados, acima identificados, através de seu advogado, devidamente notificados para, no prazo de 20 (vinte) dias, 
completarem a documentação apresentada em virtude da constatação, no Exame Preliminar, da ausência das seguintes peças:

1. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.

Cajazeiras, 27/06/2017

Jussara Andréa Moreira Pessoa de Andrade

Chefe de Cartório da 68.ª Zona Eleitoral/PB 

NOTA DE FORO nº 10/2017

PC 14-55.2017.6.15.0068 - CLASSE  25

INTERESSADO: PDT-PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (CAJAZEIRAS/PB)

INTERESSADO: NILSON LOPES MEIRELES FILHO, PRESIDENTE

INTERESSADO: KAIQUE LOURENÇO DA SILVA, TESOUREIRO

ADVOGADO: RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - OAB/PB 17.221

Ficam os interessados, acima identificados, através de seu advogado, devidamente notificados para, no prazo de 20 (vinte) dias, 
completarem a documentação apresentada em virtude da constatação, no Exame Preliminar, da ausência das seguintes peças:

1. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado.

Cajazeiras, 27/06/2017
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Jussara Andréa Moreira Pessoa de Andrade

Chefe de Cartório da 68.ª Zona Eleitoral/PB 

74ª Zona Eleitoral

Atos Judiciais - Notas de Foro

Intimação - redesignação de audiência.

Ficam as partes intimadas, por meio dos seus advogados, da redesignação de Audiência no processo em epígrafe, conforme despacho a 
seguir: 

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - AIME

Processo nº 192-20.2016.6.15.0074 

Protocolo n.º 115.397/2016

Investigante (s): SIGILOSO

Advogado (s): JOHSON GONÇALVES DE ABRANTES, OAB/PB 1.663;

                          EDWARD JOHSON GONÇALVES DE ABRANTES, OAB/PB 10.827;

                          BRUNO LOPES DE ARAÚJO, OAB/PB 7.588-A; 

                          RAFAEL SANTIAGO ALVES, OAB/PB 15.975; 

             DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS, OAB/PB 17.586; 

                          ARTHUR MARTINS MARQUES NAVARRO, OAB/PB 19.341; 

                          ARTHUR SARMENTO SALES, OAB/PB 18.081; 

              ROMERO SÁ SARMENTO DANTAS DE ABRANTES, OAB/PB 21.289. 

DANILO MOURA DE MOURA BASTOS, OAB/PB nº 20.489.

Investigado(s): SIGILOSO

Advogado (s): NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA, OAB/PB nº 10.204. 

R.H. Vistos, etc. Considerando a impossibilidade deste Magistrado em comparecer à audiência já designada no despacho proferido às fls. 
391 e com base no disposto no art. 5º da LC 64/90, redesigno a audiência para o dia 31/07/2017, às 10:00 hs para a oitiva das 
testemunhas, a ser realizada no Fórum Dr. Demócrito R. Reinaldo, localizado na Rua Vicente Neri, nº 78, Centro, Prata-PB. Intimem-se 
as partes, por meio dos seus advogados, quanto à alteração da data da audiência a ser realizada, cientificando-as de que as testemunhas 
deverão comparecer independentemente de intimação. Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpra-se. Prata, 27 de junho de 
2017. PHILIPPE GUIMARÃES PADILHA VILAR Juiz Eleitoral”

Lucas Negromonte

Chefe de Cartório
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