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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos da Presidência

Portarias

Portaria editada na SECADO

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 534/2019 TRE/PRESI/DG/SGP/COEDE/SECADO, de 27 de junho de 2019.

Concede Adicional de Qualificação – Ações de Treinamento.

O DESEMBARGADOR FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a disciplina constante da Lei nº 11.416/2006 (com as alterações promovidas pela Lei nº 12.774/2012) e 
Resolução TSE nº 23.380/2012,

Considerando decisão proferida nos autos do Processo SEI nº 8983-73.2019.6.18.8000 (0785744);

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder o 6º (sexto) percentual de Adicional de Qualificação – Ações de Treinamento ao servidor JOSÉ DO 
EGITO LIGÓRIO GONÇALVES DE MESQUITA, com efeito financeiro no período de 31/12/2018 a 16/08/2022.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

DES. FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO

Presidente do TRE-PI

PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - TRE-PI

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 537/2019 TRE/PRESI/DG/SGP/COEDE/SECADO, DE 27 DE JUNHO DE 2019

Altera o anexo I da Port. Nº 764/2017, que define as Unidades contempladas com vagas para o Programa de Estágio.

O DESEMBARGADOR, FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ, no uso de suas 
atribuições legais, e

Considerando o disposto no art. 1º §§ 2º e 3º da Resolução TRE-PI Nº 207, de 26 de abril de 2011, com as alterações da Resolução TRE/PI nº 
300/2015;

Considerando as decisões proferidas nos autos dos processos SEI nº 0003011-25.2019.6.18.8000 e SEI nº 0007462-93.2019.6.18.8000;

R E S O L V E:

Art. 1º O Anexo I da Portaria nº 764, de 13 de julho de 2017, publicado no DJE nº 153, de 27 de julho de 2017, fica alterado na forma do Anexo 
Único a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Teresina, 28 de junho de 2019

DES. FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO

Presidente do TRE/PI

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA TRE-PI Nº 764/2017

PROGRAMA DE ESTÁGIO - TRE-PI - QUADRO DE VAGAS

CURSO QUANTITATIVO SECRETARIA COORDENADORIA SEÇÃO

NÍVEL MÉDIO - 8 VAGAS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 4 STI CAE CAE - Central de Atendimento 
ao Eleitor

4 STI COSUT SEAU – Seção de Apoio ao 
Usuário

NÍVEL SUPERIOR - GRADUAÇÃO - 47 VAGAS

GRADUAÇÃO EM DIREITO - 28 VAGAS

DIREITO

1 PRESIDÊNCIA GABPRESI ASSPRE - Assessoria Jurídica 
da Presidência

1 PRE GABPRE Procuradoria Regional Eleitoral

1 VICE 
PRESIDÊNCIA

GABJMC1 Gabinete – Vice Presidência

1 GABJU GABJJ1 Gabinete - Juiz Membro da 
Corte - Jurista

1 GABJU GABJT2 Gabinete - Juiz Membro da 
Corte - Juiz de Direito

1 GABJU GABJJ2 Gabinete - Juiz Membro da 
Corte - Jurista

1  SGP COTEC COTEC – Coordenadoria 
Técnica

1 SAOF GABSAOF Gabinete da Secretaria de 
Administração, Orçamento e 
Finanças

1 COCONP SELIC - Seção de Licitações e 
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DIREITO
Contratações

1 SJ COSAP SEARE - Seção de Acórdãos e 
Resoluções

1 SJ COJURD SEJUB - Seção de 
Jurisprudência e Biblioteca

1 SJ CORPAD SECADP - Seção de Controle, 
Autuação e Distribuição de 
Processos   

1 CRE COCRE SEOZIC - Seção de Orientação 
às Zes, Inspeções e Correições

1 EJE EJE Escola Judiciária Eleitoral

1 ZE CAPITAL 1ª ZE 1ª ZONA ELEITORAL – 
TERESINA

1 ZE CAPITAL 2ª ZE 2ª ZONA ELEITORAL – 
TERESINA

1 ZE CAPITAL 63ª ZE 63ª ZONA ELEITORAL-TERESINA

1 ZE CAPITAL 97ª ZE 97ª ZONA ELEITORAL – 
TERESINA

1 ZE CAPITAL 98ª ZE 98ª ZONA ELEITORAL- 
TERESINA

1 ZE INTERIOR 3ª ZE 3ª ZE – PARNAÍBA

1 ZE INTERIOR 9ª ZE 9ª ZE – FLORIANO

1 ZE INTERIOR 10ª ZE 10ª ZE – PICOS

1 ZE INTERIOR 11ª ZE 11ª ZE – PIRIPIRI

1 ZE INTERIOR 15ª ZE 15ª ZE – BOM JESUS

1 ZE INTERIOR 22ª ZE 22ª ZE – CORRENTE

1 ZE INTERIOR 61ª ZE 61ª ZE – FLORIANO

1 ZE INTERIOR 62ª ZE 62ª ZE – PICOS

1 ZE INTERIOR 91ª ZE 91ª ZE – LUÍS CORREIA

GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA - 3 VAGAS

INFORMÁTICA 1 STI CODIN SEINF – Seção de Infraestrutura

1 STI COELEI SELOGI – Seção de Logística

1 STI CODIN SEDESC – Seção de 
Desenvolvimento de Soluções 
Corporativas

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2 VAGAS

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 PRESI COCIN SEAGA - Seção de 
Acompanhamento da Gestão 
e Auditoria

1 SAOF COOF SEPEF - Seção de Programação 
e Execução Financeira

GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA - 2 VAGAS

ARQUITETURA 2 SAOF COAAD SEAPT - Seção de 
Administração Predial e 
Transportes

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL - 3 VAGAS

ENGENHARIA CIVIL 3 SAOF COAAD SEAPT - Seção de 
Administração Predial e 
Transportes

NÍVEL SUPERIOR - GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL - 1 VAGA

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 1 PRESI IMCOS IMCOS - Serviço de Imprensa e 
Comunicação Social

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - 7 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO 4 DG ASPLAN ASSPLAN – Assessoria de 
Planejamento e Gestão 
Estratégica

1 SAOF GABCOAAD Gabinete da Coordenadoria de 
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Apoio Administrativo

1 SAOF COAAD SEAPT - Seção de 
Administração Predial e 
Transportes

1 SAOF SECOM SECOM – Seção de 
Comunicação

GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA - 1 VAGA

BIBLIOTECONOMIA 1 SJ COJURD SEJUB - Seção de 
Jurisprudência e Biblioteca

GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA - 1 VAGA

ESTATÍSTICA 1 DG ASPLAN ASSPLAN – Assessoria de 
Planejamento e Gestão 
Estratégica

NÍVEL SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO - 08 VAGAS

DIREITO 1 PRESI GABPRESI ASSPRE - Assessoria Jurídica 
da Presidência

1 PRE GABPRE Procuradoria Regional Eleitoral

1 CRE GABJMC1 Gabinete - Juiz Membro da 
Corte - Corregedor

1 GABJU GABJF Gabinete - Juiz Membro da 
Corte - Juiz Federal

1 GABJU GABJT1 Gabinete - Juiz Membro da 
Corte - Juiz de Direito

1 GABJU GABJJ1 Gabinete - Juiz Membro da 
Corte - Jurista

1 GABJU GABJT2 Gabinete - Juiz Membro da 
Corte - Juiz de Direito - vaga 
disponibilizada

1 GABJU GABJJ2 Gabinete - Juiz Membro da 
Corte - Jurista - vaga 
disponibilizada

Ato Concessório

Diárias deferidas

Número Processo:0006468-65.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Daniel Santos Rocha Sobral; Cargo/Função: Juiz Membro da Corte; 
Destino(s):BELÉM- PA; Descrição do Serviço ou Evento: Participar do XIII Encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais  
CODEJE; Objetivo da Viagem: Participação em congresso; Valor Unitário: 700,00; Valor Pago: 2535,28; Período: 05 a 08 de junho de 2019; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo:0018743-80.2018.6.18.8000; Nome do Favorecido: Margareth Alacoque de Amorim; Cargo/Função: DO QUADRO EM 
EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: Receber orientações acerca dos atos preparatórios

às Eleições 2018.; Objetivo da Viagem: TREINAMENTO/SEMINÁRIOS; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 2109,10; Período: 30 de julho a 04 de 
agosto de 2018; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo:0010663-09.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido:  ELIANE DE MOURA OLIVEIRA; Cargo/Função: Requisitado; 
Destino(s):Jatobá do Piauí; Descrição do Serviço ou Evento: Treinamento de Mesários Convocados para as eleições Gerais 2018; Objetivo da 
Viagem: Atos preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 168,00; Período: 20 a 21 de setembro de 2018; Ordenador: Dr. 
Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo:0014596-04.2018.6.18.8067; Nome do Favorecido: Samuel Oliveira Santos; Cargo/Função: DO QUADRO EM EXERCICIO NO 
TRIBUNAL; Destino(s):Canto do Burití - PI; Descrição do Serviço ou Evento: realizar recolhimento de GRU, referente a sobras de suprimentos de 
fundos utilizados nas Eleições Gerais de 2018.; Objetivo da Viagem: Atos preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 126,64; 
Período: 09 de novembro de 2018; Ordenador: FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO 

Número Processo:0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Luiz Borges de Souza Neto (10ZE); Cargo/Função: DO QUADRO EM 
EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios 
eleitorais.; Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019. 
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Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Maria Gomes dos Santos Neta (05 ZE); Cargo/Função: DO QUADRO EM 
EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios 
eleitorais.; Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Allyson Lyel Ribeiro Vasconcelos (69 ZE); Cargo/Função: DO QUADRO 
EM EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios 
eleitorais.; Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Francisca Aparecida Leite (37 ZE); Cargo/Função: DO QUADRO EM 
EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios 
eleitorais.; Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Victor Eduardo Amancio Braz de Oliveira; Cargo/Função: DO QUADRO 
EM EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios 
eleitorais.; Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Felipe Alves Saraiva Barbosa; Cargo/Função: DO QUADRO EM EXERCICIO 
NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios eleitorais.; 
Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; Ordenador: 
Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Bernardo Pires de Sá; Cargo/Função: DO QUADRO EM EXERCICIO NO 
TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios eleitorais.; Objetivo da 
Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; Ordenador: Dr. Geraldo 
Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Lívio de Castro Amorim (09 ZE); Cargo/Função: DO QUADRO EM 
EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios 
eleitorais.; Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Marcos de Carvalho Silva; Cargo/Função: DO QUADRO EM EXERCICIO 
NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios eleitorais.; 
Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; Ordenador: 
Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Conceição de Maria Gomes Leal (18 ZE); Cargo/Função: DO QUADRO EM 
EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios 
eleitorais.; Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Messias Pereira da Silva (03 ZE); Cargo/Função: DO QUADRO EM 
EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios 
eleitorais.; Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Lucimeire Barroso do Carmo; Cargo/Função: DO QUADRO EM 
EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios 
eleitorais.; Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 967,28; Período: 29 de abril a 01 de maio de 2019; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0006677-34.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: João Oliveira Silva; Cargo/Função: DO QUADRO EM EXERCICIO NO 
TRIBUNAL; Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: entrega oficial dos carros destinados aos cartórios eleitorais.; Objetivo da 
Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 168,00,64; Período: 30 de abril de 2019; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião 
Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo:0003338-67.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Cláudio Marques da Silva; Cargo/Função: COLABORADOR EVENTUAL; 
Destino(s):TERESINA - PI; Descrição do Serviço ou Evento: realizar visita técnica para configuração do Sistema de Pesquisa de Satisfação nos 
computadores da Ouvidoria deste Regional; Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 420,00; Valor Pago: 2019,2; Período: 22 
A 26 DE ABRIL DE 2019; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo:0000092-84.2019.6.18.8090; Nome do Favorecido: Valmar Lopes Carvalho de Sousa; Cargo/Função: DO QUADRO EM 
EXERCICIO NO TRIBUNAL; Destino(s):SIMPLICIO MENDES - PI; Descrição do Serviço ou Evento: SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA DE CARTÓRIO; 
Objetivo da Viagem: Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 759,84; Período: 1ª Semana - saída: 09/01/2019; retorno: 
11/01/2019 e 2ª Semana - saída: 14/01/2019; retorno: 18/01/2019,; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade 
delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo:0013660-62.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: ELIANE DE MOURA OLIVEIRA; Cargo/Função: Requisitado; 
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Destino(s):Jatobá do Piauí; Descrição do Serviço ou Evento: Treinamento de Mesários Convocados para as eleições Gerais 2018 - 2º TURNO; 
Objetivo da Viagem: Atos preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 168,00; Período: 24 A 25 DE OUTUBRO de 2018; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo:0018898-83.2018.6.18.8000; Nome do Favorecido: Eudinaide Aguiar Castro; Cargo/Função: DO QUADRO EM EXERCICIO NO 
TRIBUNAL; Destino(s):REGENERAÇÃO - PI; Descrição do Serviço ou Evento: SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA DE CARTÓRIO; Objetivo da Viagem: 
Assunto Admistrativo; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 3241,04; Período: 07 A 09/01/19, 14 A 17/01/19, E 21 A 24/01/19; Ordenador: Dr. 
Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019. 

Número Processo:00168,0071-41.2018.6.18.8061; Nome do Favorecido: ELIANA DA SILVA CRUZ; Cargo/Função: Requisitado; Destino(s):São 
José do Peixe - PI; Descrição do Serviço ou Evento: treinamento de mesários para as Eleições 2018.; Objetivo da Viagem: Atos preparatórios às 
Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 168,00; Período: 15 DE SETEMBRO DE 2018; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota 
Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019. 

Número Processo 00168,0071-41.2018.6.18.8061; Nome do Favorecido: JOCIRAM DE JESUS SOUSA; Cargo/Função: Requisitado; 
Destino(s):São José do Peixe - PI; Descrição do Serviço ou Evento: treinamento de mesários para as Eleições 2018.; Objetivo da Viagem: Atos 
preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 168,00; Período: 15 DE SETEMBRO DE 2018; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião 
Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0003759-57.2019.6.18.8000; Nome do Favorecido: Daniel Santos Rocha Sobral; Cargo/Função: Juiz Membro da Corte; 
Destino(s):BRASILIA - DF; Descrição do Serviço ou Evento: VIII Encontro Nacional das Escolas Judiciaìrias Eleitorais  ENEJE; Objetivo da 
Viagem: Participação em congresso; Valor Unitário: 700,00; Valor Pago: 1876,63; Período: 04 A 5 DE ABRIL DE 2019; Ordenador: Dr. Geraldo 
Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0014669-59.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: CIRO UCHOA BARROS; Cargo/Função: COLABORADOR; 
Destino(s):JATOBÁ DO PIAUÍ; Descrição do Serviço ou Evento: motoristas requisitados pela 7ª Zona Eleitoral; Objetivo da Viagem: Atos 
preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 336,00; Período: 06e07/10/18;27e28/10/18; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião 
Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0014669-59.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: FRANCISCO DE SALES MACEDO; Cargo/Função: COLABORADOR; 
Destino(s):JATOBÁ DO PIAUÍ (ZONA RURAL); Descrição do Serviço ou Evento: motoristas requisitados pela 7ª Zona Eleitoral; Objetivo da 
Viagem: Atos preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 168,00; Período: 06e07/10/18; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião 
Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0014669-59.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: MICHEL WALACCE SALES LOPES; Cargo/Função: COLABORADOR; 
Destino(s):SIGEFREDO PACHECO; Descrição do Serviço ou Evento: motoristas requisitados pela 7ª Zona Eleitoral; Objetivo da Viagem: Atos 
preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 168,00; Período: 6e07/10/18; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota 
Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0014669-59.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: JOÃO RODRIGUES LIMA; Cargo/Função: COLABORADOR; 
Destino(s):SIGEFREDO PACHECO; Descrição do Serviço ou Evento: motoristas requisitados pela 7ª Zona Eleitoral; Objetivo da Viagem: Atos 
preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 336,00; Período: 27e28/10/18; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota 
Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0014669-59.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: SÉRGIO RAFAEL GOMES LIMA; Cargo/Função: COLABORADOR; 
Destino(s):SIGEFREDO PACHECO -ZONA RURAL; Descrição do Serviço ou Evento: motoristas requisitados pela 7ª Zona Eleitoral; Objetivo da 
Viagem: Atos preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 336,00; Período: 06e07/10/18;27e28/10/18; Ordenador: Dr. 
Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0014669-59.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: ELIZANDRO PEREIRA DA SILVA; Cargo/Função: COLABORADOR; 
Destino(s):SIGEFREDO PACHECO-REGIÃO DA BAIXINHA; Descrição do Serviço ou Evento: motoristas requisitados pela 7ª Zona Eleitoral; 
Objetivo da Viagem: Atos preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 336,00; Período: 06e07/10/18;27e28/10/18; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0014669-59.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: ANTONIO ADEILTON PEREIRA DE ALENCAR; Cargo/Função: 
COLABORADOR; Destino(s):JATOBÁ DO PIAUÍ-REGIÃO DA SANTA ALICE; Descrição do Serviço ou Evento: motoristas requisitados pela 7ª Zona 
Eleitoral; Objetivo da Viagem: Atos preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 336,00; Período: 06e07/10/18;27e28/10/18; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0014669-59.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA; Cargo/Função: COLABORADOR; 
Destino(s):JATOBÁ DO PIAUÍ-REGIÃO DA PASSAGEM DO MEIO; Descrição do Serviço ou Evento: motoristas requisitados pela 7ª Zona Eleitoral; 
Objetivo da Viagem: Atos preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 336,00; Período: 06e07/10/18;27e28/10/18; 
Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0014669-59.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: ERINALDO MARINHO DE OLIVEIRA; Cargo/Função: COLABORADOR; 
Destino(s):JATOBÁ - CENTRO; Descrição do Serviço ou Evento: motoristas requisitados pela 7ª Zona Eleitoral; Objetivo da Viagem: Atos 
preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 168,00; Período: 06 E 07/10/18; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota 
Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

Número Processo 0014669-59.2018.6.18.8007; Nome do Favorecido: AMARILDO RIBERIODOS SNTOS; Cargo/Função: COLABORADOR; 
Destino(s):JATOBÁ CENTRO; Descrição do Serviço ou Evento: motoristas requisitados pela 7ª Zona Eleitoral; Objetivo da Viagem: Atos 
preparatórios às Eleições; Valor Unitário: 336,00; Valor Pago: 168,00; Período: 26E27/10/18; Ordenador: Dr. Geraldo Sebastião Almeida Mota 
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Filho, Autoridade delegada  Portaria TRE/PI 114/2019.

DIÁRIAS DEFERIDAS

Número Solicitação:0174/2019; Nome do Favorecido: ANTONIO SOARES DOS SANTOS; Cargo/Função: MEMBRO; Destino(s): SÃO PAULO; 
Descrição do Serviço ou Evento: 76ª Reunião do Colégio de presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais - COPTREL, a ser realizado na cidade 
de São Paulo, nos dias 04 e 05 de julho.; Objetivo da Viagem: Participação da Reunião como juiz membro da Corte do TRE/PI; Valor Unitário: 
700.00; Valor Pago: 2,461.32; Período: 03/07/2019 A 06/07/2019; Ordenador: FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO

Número Solicitação:0175/2019; Nome do Favorecido: PEDRO DE ALCANTARA DA SILVA MACEDO; Cargo/Função: MEMBRO; Destino(s): 
BRASÍLIA; Descrição do Serviço ou Evento: Participar do I Fórum Nacional das Corregedorias - FONACOR- 26 e 27.06.2019, em Brasília/DF.; 
Objetivo da Viagem: Participar do I Fórum Nacional das Corregedorias - FONACOR- 26 e 27.06.2019, em Brasília/DF.; Valor Unitário: 700.00; 
Valor Pago: 1,761.35; Período: 26/06/2019 A 28/06/2019; Ordenador: FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO

Número Solicitação:0176/2019; Nome do Favorecido: ITALO MARCIO GURGEL DE CASTRO; Cargo/Função: MEMBRO; Destino(s): BRASÍLIA; 
Descrição do Serviço ou Evento: Acompanhar o Corregedor no FONACOR, nos dias 26 e 27.06.2019, em Brasília/DF, conforme SEI 9936-
37.2019.6.18.8000.; Objetivo da Viagem: Acompanhar o Corregedor no FONACOR, nos dias 26 e 27.06.2019, em Brasília/DF, conforme SEI 
9936-37.2019.6.18.8000; Valor Unitário: 700.00; Valor Pago: 1,761.35; Período: 26/06/2019 A 28/06/2019; Ordenador: FRANCISCO ANTONIO 
PAES LANDIM FILHO

Número Solicitação:0177/2019; Nome do Favorecido: ASTROGILDO MENDES DE ASSUNCAO FILHO; Cargo/Função: MEMBRO; Destino(s): 
BRASÍLIA; Descrição do Serviço ou Evento: Acompanhar o Corregedor em sua participação no FONACOR, dias 26 e 27.06.2019, em Brasília, 
conforme SEI 9936-37.2019.; Objetivo da Viagem: Acompanhar o Corregedor em sua participação no FONACOR, dias 26 e 27.06.2019, em 
Brasília, conforme SEI 9936-37.2019.; Valor Unitário: 700.00; Valor Pago: 1,996.34; Período: 26/06/2019 A 28/06/2019; Ordenador: 
FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO

Número Solicitação:0178/2019; Nome do Favorecido: FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO; Cargo/Função: MEMBRO; Destino(s): SÃO 
PAULO; Descrição do Serviço ou Evento: 76º Reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais - COPTREL, conforme SEI nº 
8013-73.; Objetivo da Viagem: 76º Reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais - COPTREL, conforme SEI nº 8013-73.; 
Valor Unitário: 700.00; Valor Pago: 2,461.35; Período: 03/07/2019 A 06/07/2019; Ordenador: FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO

Número Solicitação:0179/2019; Nome do Favorecido: JACOB ALVES PESSOA JUNIOR; Cargo/Função: DO QUADRO EM EXERCICIO NO 
TRIBUNAL; Destino(s): BRASÍLIA; Descrição do Serviço ou Evento: Acompanhar o Corregedor no FONACOR, em Brasília, nos dias 26 e 
27.06.2019.; Objetivo da Viagem: Acompanhar o Corregedor no FONACOR, em Brasília, nos dias 26 e 27.06.2019.; Valor Unitário: 560.00; Valor 
Pago: 1,611.92; Período: 26/06/2019 A 28/06/2019; Ordenador: FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO

Número Solicitação:0180/2019; Nome do Favorecido: MAYCE VERAS MAIA SANTOS; Cargo/Função: DO QUADRO EM EXERCICIO NO 
TRIBUNAL; Destino(s): BRASÍLIA; Descrição do Serviço ou Evento: Acompanhar o Corregedor no FONACOR, nos dias 26 e 27.06.2019, em 
Brasília/DF, conforme SEI 9936-37.2019.; Objetivo da Viagem: Acompanhar o Corregedor no FONACOR, nos dias 26 e 27.06.2019, em 
Brasília/DF, conforme SEI 9936-37.2019.; Valor Unitário: 560.00; Valor Pago: 1,611.92; Período: 26/06/2019 A 28/06/2019; Ordenador: 
FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO

Número Solicitação:0181/2019; Nome do Favorecido: GERALDO SEBASTIAO ALMEIDA MOTA FILHO; Cargo/Função: REQUISITADO; Destino(s): 
CURITIBA; Descrição do Serviço ou Evento: PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA DO TRE-PR; Objetivo da 
Viagem: EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAÍCA DO TRE-PR, NA CIDADE DE PARANAVAÍ-PR; Valor Unitário: 665.00; Valor Pago: 
2,489.14; Período: 27/06/2019 A 30/06/2019; Ordenador: FRANCISCO ANTONIO PAES LANDIM FILHO

Atos da Diretoria Geral

Portarias

Portaria Diretoria-Geral - 35 - SEREF

SEI/TRE-PI - 0791296 - Portaria Diretoria-Geral 

Portaria Diretoria-Geral Nº 35/2019 TRE/PRESI/DG/SGP/COPES/SEREF, de 26 de junho de 2019

 Lota servidores na Seção de Programação e Execução Financeira da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças deste Regional.

 

GERALDO SEBASTIÃO ALMEIDA MOTA FILHO, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, no uso de suas atribuições 
legais e,

 

Considerando a determinação contida no Processo SEI nº 0010050-73.2019.6.18.8000, evento 0790877;
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 R E S O L V E:

 Art. 1º Lotar os servidores do Quadro de Pessoal deste Tribunal, CÍNTIA CRONEMBERGER DO VALE, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 
matrícula nº 338, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA MAGALHÃES, Técnico Judiciário, Área Administrativa, matrícula nº 48, e HAROLDO PIRES 
REBELO, Técnico Judiciário, Área Administrativa, matrícula nº 408, na Seção de Programação e Execução Financeira da Secretaria de 
Administração, Orçamento e Finanças deste Regional.

  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

  

GERALDO SEBASTIÃO ALMEIDA MOTA FILHO

 Diretor-Geral do TRE/PI. 

Documento assinado eletronicamente por Geraldo Sebastião 
Almeida Mota Filho, Diretor Geral, em 27/06/2019, às 12:12, 
conforme art. 1º, §2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.tre-
pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id
_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0791296 e 
o código CRC 413727D4.

Secretaria Judiciária

Documentos Eletrônicos Publicados pelo PJe

Processo 0601527-98.2018.6.18.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

 ACÓRDÃO Nº 060152798 

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601527-98.2018.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: TERESINA/PI 

Requerente: Paulo Henrique da Costa Pinheiro 

Advogados: Daniel Carvalho Oliveira Valente (OAB/PI: 5.823), Marcus Vinícius Santos Spíndola Rodrigues (OAB/PI: 12.276) e Yuri Pimentel e 
Valente (OAB/PI: 7.388) 

Requerentes: Fernando Antônio Lopes Gomes e Jefferson de Sousa Carvalho 

Relator: Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATOS. CARGO. SENADOR E SUPLENTES. OMISSÕES DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
EM RELAÇÃO ÀQUELAS CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADES DE PERCENTUAL IRRELEVANTE NO 
CONTEXTO DA CAMPANHA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM 
RESSALVAS. 

1. Cabe aos requerentes, em processo de prestação de contas, comprovar todas as despesas de campanha, devendo as informações lançadas 
na contabilidade convergirem com os dados obtidos pela Justiça Eleitoral, a fim de viabilizar a atividade de fiscalização. 

2. Na espécie, em tendo a única irregularidade remanescente se limitado a apenas 4,45% (quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por 
cento) do total das despesas efetuadas pelo candidato no pleito de 2018, impõe-se a incidência dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade para a aplicação de mera ressalva. 

3. Contas aprovadas com ressalvas. 

 

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, ACORDAM os Membros do Tribunal 
Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, APROVAR COM RESSALVAS as contas de campanha de Paulo Henrique da Costa Pinheiro, 
Fernando Antônio Lopes Gomes e Jefferson de Sousa Carvalho, candidatos ao cargo de senador e suplentes, respectivamente, nas Eleições de 
2018, com fulcro no art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, nos termos do voto do Relator. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em Teresina, 11 de junho de 2019. 

JUIZ FEDERAL DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 

Relator 
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 R E L A T ÓR I O 

O SENHOR JUIZ FEDERAL DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, 
Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Trata-se de Prestação de Contas de PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO, FERNANDO ANTÔNIO LOPES GOMES e JEFFERSON DE SOUSA 
CARVALHO, candidatos aos cargos de senador e suplentes, respectivamente, nas Eleições de 2018. 

A prestação de contas final foi, originalmente, instruída com os documentos constantes dos IDs 147920/368770. 

Edital publicado nos moldes do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, após o qual não foi proposta qualquer impugnação por parte dos 
interessados, conforme ID 538820. 

Analisadas as peças e os documentos trazidos aos autos, a Coordenadoria de Controle Interno (COCIN) emitiu relatório preliminar de 
diligências (ID 800120), a fim de que os candidatos sanassem as irregularidades ali detectadas. 

Intimados a suprir as falhas apontadas, os requerentes apresentaram manifestação e documentos lançados nos IDs 858920/859320 e 
853570/873620. 

Em seguida, a unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo (ID 1553520), opinando por sua desaprovação, por haver detectado omissões 
de despesas na presente prestação de contas, quando em cotejo com as informações constantes da base de dados da Justiça Eleitoral. 

Instado, o Procurador Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID 1631870). 

Éo relatório, Senhor Presidente. 

 

V O T O 

O SENHOR JUIZ FEDERAL DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL (RELATOR): 

A arrecadação e a aplicação de recursos financeiros utilizados nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na Lei nº 9.504/97, cuja 
regulamentação para o pleito de 2018 deu-se pela Resolução TSE nº 23.553/2017. 

Cumpridas as formalidades legais, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas dos candidatos, por haver detectado omissões de 
despesas, quando em cotejo com as informações constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, a saber: 

Instados a se manifestar acerca da inconsistência apontada, os requerentes aduziram que “a Nota Fiscal nº 23015 foi emitida por engano pelo 
fornecedor, que gerou a mencionada nota em nome do CNPJ da campanha do candidato, quando deveria ter sido emitida em nome da pessoa 
física do Sr. Paulo Henrique da Costa Pinheiro, haja vista que o material gráfico produzido em nada tinha a ver com a campanha do candidato, 
mas sim, em relação a outras atividades profissionais desenvolvidas pelo Sr. Paulo Henrique da Costa Pinheiro” (ID 873570). 

Com relação àNota Fiscal nº 45, emitida pela empresa CONFIA BRASIL –PORTAL DE SERVIÇOS ONLINE LTDA, asseveraram que “éreferente às 
despesas de taxas administrativas decorrente da prestação de serviços de ‘vaquinha online’, a qual foi devidamente informada por ocasião da 
prestação de contas retificadora” (ID 873570). 

Ocorre que, conforme observado pela unidade técnica, “embora o candidato tenha apresentado justificativas, em consulta ao módulo Fiscaliza 
JE, disponível por meio do SPCE-WEB, se constata a emissão das notas fiscais nº 23015 e nº 45, emitidas em nome do candidato, constituindo 
irregularidade” (SIC) –ID 1553520. 

Como sabido, cabe aos requerentes, em processo de prestação de contas, comprovar todas as receitas e os gastos efetivados na campanha, 
devendo suas informações convergirem com os dados obtidos pela Justiça Eleitoral, a fim de viabilizar o trabalho de fiscalização, não sendo 
suficiente a simples afirmação de equívoco na emissão de notas fiscais. 

No caso específico, os candidatos poderiam ter apresentado exemplar de material adquirido junto ao fornecedor GRÁFICA DO POVO LTDA, a 
fim de se comprovar que não se tratou de item de campanha, conforme afirmaram, razões pelas quais tenho que persiste a presente 
irregularidade. 

Por outro lado, há de se destacar que esse único vício que permanece nas contas, e que totaliza o montante de R$ 721,39 (setecentos e vinte e 
um reais e trinta e nove centavos), corresponde a apenas 4,45% (quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) dos gastos 
realizados na campanha, que somaram R$ 16.178,61 (dezesseis mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), autorizando a 
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a aplicação de mera ressalva às contas. 

Nesse sentido, o seguinte aresto desta Corte Regional: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. 
DOAÇÃO DE RECURSOS ESTIMÁVEIS POR PESSOAS CUJA ATIVIDADE ECONÔMICA ÉDISSOCIADA DO SERVIÇO PRESTADO. EXTRAPOLAÇÃO DE 
LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR ÀDATA INICIAL DE 
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS ÀÉPOCA. IRREGULARIDADES QUE CORRESPONDEM A MENOS DE 10% 
(DEZ POR CENTO) DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO 
COM RESSALVAS. 

1. A disposição do art. 27 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual prevê que "os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por 
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu 
patrimônio” pode ser mitigada em se comprovando que o prestador de serviço o faça de forma voluntária. 
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2. A prestação de contas final se sobrepõe àparcial, de modo que falhas desse jaez se caracterizam como meramente formais, incapazes de 
comprometer o exame das contas. 

3. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, irregularidades inferiores a 10% (dez por cento) da movimentação de 
recursos de campanha, e que não comprometeram a análise das contas em seu conjunto, não implicam em sua desaprovação. Precedentes. 

4. Contas aprovadas com ressalvas.(PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601415-32.2018.6.18.0000 –Relator: Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral, 
Sessão de 05/12/2018) Grifos acrescidos 

Com essas considerações, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas de campanha de PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO, 
FERNANDO ANTÔNIO LOPES GOMES e JEFFERSON DE SOUSA CARVALHO, candidatos ao cargo de senador e suplentes, respectivamente, nas 
Eleições de 2018, nos termos art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017. 

Écomo voto, Senhor Presidente. 

  

E X T R A T O   D A   A T A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601527-98.2018.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: TERESINA/PI 

Requerente: Paulo Henrique da Costa Pinheiro 

Advogados: Daniel Carvalho Oliveira Valente (OAB/PI: 5.823), Marcus Vinícius Santos Spíndola Rodrigues (OAB/PI: 12.276) e Yuri Pimentel e 
Valente (OAB/PI: 7.388) 

Requerentes: Fernando Antônio Lopes Gomes e Jefferson de Sousa Carvalho 

Relator: Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, APROVAR COM RESSALVAS as contas de campanha 
de Paulo Henrique da Costa Pinheiro, Fernando Antônio Lopes Gomes e Jefferson de Sousa Carvalho, candidatos ao cargo de senador e 
suplentes, respectivamente, nas Eleições de 2018, com fulcro no art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, nos termos do voto do 
Relator. 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho. 

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo; Juízes Doutores –Daniel 
Santos Rocha Sobral, Paulo Roberto de Araújo Barros, Astrogildo Mendes de Assunção Filho, Antônio Soares dos Santos e Thiago Mendes de 
Almeida Ferrer. Presente o Procurador Regional Eleitoral Doutor Patrício Noé da Fonseca. 

SESSÃO DE 11.6.2019  

 

Processo 0601623-16.2018.6.18.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

 ACÓRDÃO Nº 060162316 

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601623-16.2018.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: TERESINA/PI 

Requerente: Maria das Gracas Hermes da Costa Nunes 

Advogado: Fábio Leal da Silva Viana (OAB/PI: 5.828) 

Relator: Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATA. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÕES RECEBIDAS DE OUTROS CANDIDATOS OU 
PARTIDOS POLÍTICOS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS DOADORES. OMISSÕES DE DESPESAS NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO ÀQUELAS CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADES DE PERCENTUAL 
IRRELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS 
APROVADAS COM RESSALVAS. 

1. Cabe ao requerente, em processo de prestação de contas, comprovar todas as despesas de campanha, devendo as informações lançadas na 
contabilidade convergirem com os dados obtidos pela Justiça Eleitoral, a fim de viabilizar a atividade de fiscalização. 

2. Na espécie, em tendo as irregularidades remanescentes se limitado a apenas 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) do total das 
despesas realizadas pela candidata no pleito de 2018, impõe-se a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a 
aplicação de mera ressalva. 

3. Contas aprovadas com ressalvas. 

 

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, ACORDAM os Membros do Tribunal 
Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, APROVAR COM RESSALVAS as contas de campanha de Maria das Gracas Hermes da Costa Nunes, 
candidata ao cargo de deputado federal nas Eleições de 2018, com fulcro no art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, nos termos do 
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voto do Relator. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em Teresina, 11 de junho de 2019. 

JUIZ FEDERAL DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 

Relator 

 

R E L A T ÓR I O 

O SENHOR JUIZ FEDERAL DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, 
Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Trata-se de Prestação de Contas de MARIA DAS GRAÇAS HERMES DA COSTA NUNES, candidata a deputada federal nas Eleições de 2018, pelo 
Partido REDE. 

A prestação de contas final foi, originalmente, instruída com os documentos constantes dos IDs 174220/174470. 

Edital publicado nos moldes do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, após o qual não foi proposta qualquer impugnação por parte dos 
interessados, conforme ID 384970. 

Analisadas as peças e os documentos trazidos aos autos, a Coordenadoria de Controle Interno (COCIN) emitiu relatório preliminar de 
diligências (ID 769370), a fim de que a candidata sanasse as irregularidades ali detectadas. 

Intimada a suprir as falhas apontadas, a requerente apresentou manifestação e documentos lançados nos IDs 877370/877720 e 
1483070/1483420. 

Em seguida, a unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo (ID 1556770), opinando pela desaprovação das contas da candidata, ante a 
persistência das seguintes irregularidades: I) doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas 
prestações de contas dos doadores (item 3.1 do parecer técnico conclusivo); e II) omissões de despesas na prestação de contas em relação 
àquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (item 3.3 do parecer técnico conclusivo). 

Instado, o Procurador Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas da candidata (ID 1596670). 

Éo relatório, Senhor Presidente. 

V O T O 

O SENHOR JUIZ FEDERAL DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Membros desta Egrégia Corte, Senhor 
Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais presentes, 

A arrecadação e a aplicação de recursos financeiros utilizados nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na Lei nº 9.504/97, cuja 
regulamentação para o pleito de 2018 deu-se pela Resolução TSE nº 23.553/2017. 

Conforme relatado, cumpridas as formalidades legais, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas de campanha da candidata 
MARIA DAS GRAÇAS HERMES DA COSTA NUNES, em razão da persistência das irregularidades, cuja análise segue adiante: 

I) Doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores (item 3.1 
do parecer técnico conclusivo) 

Consta na prestação de contas da candidata doação, por parte do também candidato ELMANO FERRER DE ALMEIDA, do valor estimado de R$ 
2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais), sem que se detectasse na prestação de contas do citado doador a respectiva despesa. 

Instada a justificar a presente inconsistência, a requerente limitou-se a apresentar prestação de contas retificadora, mas sem nenhum 
documento que elucidasse a divergência sob análise. No parecer conclusivo, a unidade técnica destacou que, embora realizada busca nas 
contas apresentadas pelo doador, não se identificou ali a mencionada doação estimada em R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais), 
e que foi registrada nas contas em apreço. 

Com efeito, tal inconsistência compromete sobremaneira a confiabilidade das contas quanto ao presente item, maculando-lhe a fidedignidade 
e impossibilitando a identificação da real origem dos recursos recebidos, razões por que persiste a irregularidade em exame. 

 

II) Omissões de despesas na prestação de contas em relação àquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (item 3.3 do parecer 
técnico conclusivo) 

Consoante a unidade técnica, a candidata não informou em sua prestação de contas o gasto no importe de R$ 132,42 (cento e trinta e dois 
reais e quarenta e dois centavos), detectado por meio de nota fiscal eletrônica fornecida àJustiça Eleitoral. 

Da mesma forma que no item anterior, a requerente limitou-se a apresentar prestação de contas retificadora, sem, no entanto, justificar a 
referida incongruência, maculando a confiabilidade das contas quanto ao presente aspecto. 

Como sabido, cabe àrequerente, em processo de prestação de contas, comprovar todas as receitas e gastos efetivados na campanha, devendo 
suas informações convergirem com os dados obtidos pela Justiça Eleitoral, a fim de viabilizar o trabalho de fiscalização, razão pela qual 
entendo que a irregularidade em exame mantém-se incólume. 

Por outro lado, há de se destacar que os vícios apontados totalizam o montante de R$ 3.092,42 (três mil e noventa e dois reais e quarenta e 
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dois centavos), correspondente a apenas 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) dos gastos efetivos de campanha, que somaram R$ 
190.874,94 (cento e noventa mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), autorizando a incidência dos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade, para a aplicação de mera ressalva às contas. 

Nesse sentido, o seguinte aresto desta Corte Regional: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. 
DOAÇÃO DE RECURSOS ESTIMÁVEIS POR PESSOAS CUJA ATIVIDADE ECONÔMICA ÉDISSOCIADA DO SERVIÇO PRESTADO. EXTRAPOLAÇÃO DE 
LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR ÀDATA INICIAL DE 
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS ÀÉPOCA. IRREGULARIDADES QUE CORRESPONDEM A MENOS DE 10% 
(DEZ POR CENTO) DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO 
COM RESSALVAS. 

1. A disposição do art. 27 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual prevê que "os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por 
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu 
patrimônio” pode ser mitigada em se comprovando que o prestador de serviço o faça de forma voluntária. 

2. A prestação de contas final se sobrepõe àparcial, de modo que falhas desse jaez se caracterizam como meramente formais, incapazes de 
comprometer o exame das contas. 

3. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, irregularidades inferiores a 10% (dez por cento) da movimentação de 
recursos de campanha, e que não comprometeram a análise das contas em seu conjunto, não implicam em sua desaprovação. Precedentes. 

4. Contas aprovadas com ressalvas.(PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601415-32.2018.6.18.0000 –Relator: Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral, 
Sessão de 05/12/2018) Grifos acrescidos 

Com essas considerações, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas de campanha de MARIA DAS GRAÇAS HERMES DA COSTA NUNES, 
candidata a deputada federal, nas Eleições de 2018, nos termos art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017. 

Écomo voto, Senhor Presidente. 

 

E X T R A T O    D A  A T A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601623-16.2018.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: TERESINA/PI. 

Requerente: Maria das Gracas Hermes da Costa Nunes 

Advogado: Fábio Leal da Silva Viana (OAB/PI: 5.828) 

Relator: Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, APROVAR COM RESSALVAS as contas de campanha 
de Maria das Gracas Hermes da Costa Nunes, candidata ao cargo de deputado federal nas Eleições de 2018, com fulcro no art. 77, inciso II, da 
Resolução TSE nº 23.553/2017, nos termos do voto do Relator. 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho. 

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo; Juízes Doutores –Daniel 
Santos Rocha Sobral, Paulo Roberto de Araújo Barros, Astrogildo Mendes de Assunção Filho, Antônio Soares dos Santos e Thiago Mendes de 
Almeida Ferrer. Presente o Procurador Regional Eleitoral Doutor Patrício Noé da Fonseca. 

SESSÃO DE 11.6.2019 

  

Processo 0601996-47.2018.6.18.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

 ACÓRDÃO Nº 060199647 

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601996-47.2018.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: TERESINA/PI. 

Requerente: José de Andrade Maia Filho 

Advogados: Agrimar Rodrigues de Araújo (OAB/PI: 2.355), Luiz Fellipe Martins Rodrigues de Araújo (OAB/PI: 16.009) e Mark Firmino Neiva 
Teixeira de Sousa (OAB/PI: 5.227) 

Relator: Juiz Antônio Soares dos Santos 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2018. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1 - 
DESCUMPRIMENTO QUANTO ÀENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA NO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO 
ELEITORAL. O órgão técnico informou o não comprometimento da análise das contas, caracterizando-se a falha como impropriedade 
insuficiente para gerar desaprovação das contas. 2 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA PARCIAL E, 
CONSEQUENTEMENTE, RECEITAS/GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR ÀENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E NELA NÃO 
REGISTRADOS. Entende-se ter a aludida falha caracterizado impropriedade apta a gerar ressalva. 3 - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA 



Ano2019, Número 120                          Teresina, segunda-feira, 1 de julho de 2019                                                              Página 14

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 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-pi.jus.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. Prestação de contas foi apresentada fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e §1º, da Resolução TSE nº 
23.553/2017 (em 04/12/2018). 4 - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA “OUTROS RECURSOS”. Unidade Técnica ressalta ter sido 
possível verificar a ausência de movimentação financeira na citada conta, assim, não houve prejuízos àanálise. 5 - INCONSISTÊNCIA NA 
EMISSÃO DE NOTA FISCAL. O candidato afirma que a emissão da referida nota foi realizada por equívoco e informou protocolo de pedido de 
cancelamento do citado documento fiscal. Porém, conforme ressaltado pela COCIN, o requerimento somente foi apresentado àSecretaria 
Municipal de Finanças de Teresina em data posterior aos pareceres conclusivos da Unidade e a referida nota ainda se encontra ativa de forma 
que não há como assegurar que o requerimento será acolhido, sobretudo, em razão do lapso temporal entre a emissão e pedido de 
cancelamento da nota. Assim, em casos como tais, o procedimento correto, realmente, éo cancelamento tempestivo do documento fiscal no 
valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 6 - DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR REFERENTE A SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA. Houve o 
recolhimento das sobras financeiras de recursos arrecadados do Fundo Partidário, embora não tenha sido inserido no SPCE a citada 
modificação, restando a divergência entre o valor lançado na prestação de contas e indicado no extrato bancário (R$ 319,93) e aquele 
repassado àagremiação (R$ 1.518,13). 7 - INCONSISTÊNCIA DE LANÇAMENTO GERANDO UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 0,05 (CINCO 
CENTAVOS). Embora constatada a não apresentação da prestação de contas retificadora a fim de que os lançamentos pudessem refletir a 
realidade, entendo não haver comprometimento da confiabilidade das contas, diante do valor ínfimo da irregularidade (R$ 0,05). 8 - DOS 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Falhas que correspondem a 0,13% (R$ 3.218,18) do valor total arrecado (R$ 
2.457.715,50), o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9 - APROVAÇÃO COM RESSALVAS. Contas 
aprovadas com ressalvas nos termos do art. 77, II da Resolução TSE nº 23.553/2017. 

 

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor DESEMBARGADOR FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, ACORDAM os Membros do 
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, APROVAR COM RESSALVAS as contas de campanha de José de Andrade Maia Filho, 
candidato ao cargo de deputado federal nas Eleições de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017, nos termos do 
voto do Relator. 

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em Teresina, 11 de junho de 2019. 

 

JUIZ ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS 

Relator 

 

R E L A T ÓR I O 

O SENHOR JUIZ ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS (RELATOR): Senhor Presidente, Senhores Juízes Membros desta Egrégia Corte, Senhor 
Procurador Regional Eleitoral, Senhores Advogados e demais pessoas presentes, 

Trata-se de prestação de contas, referente às eleições 2018, apresentada pelo candidato José de Andrade Maia Filho, eleito 3º suplente para o 
cargo de Deputado Federal, com fulcro na Lei n. 9.504/97 e Resolução TSE n. 23.553/2017. 

Procuração constante do documento ID 796820. 

Edital de prestação de contas ID 690970. 

Parecer ministerial (ID 693870) pelo regular seguimento do feito. 

Relatório preliminar para expedição de diligência (ID 677020). 

O candidato apresentou informações (ID 800170). 

Em seguida, a COCIN opinou (ID 807170) pela desaprovação das contas em razão das irregularidades listadas nos subitens 1.1 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.2, 3.2, 4.1, 5, 6.1 e 7.1, quais sejam: 

a) descumprimento quanto àentrega de relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral; 

b) ausência de apresentação da prestação de conta parcial e, consequentemente, receitas eleitorais realizadas em data anterior àentrega das 
contas parciais e nela não registradas; 

c) apresentação intempestiva da prestação de contas final; 

d) ausência de extrato bancário da conta “Outros Recursos”; 

e) despesa paga sem apresentação da respectiva nota fiscal; 

f) divergência entre o valor referente a sobras financeiras de campanha; 

g) inconsistência de lançamento gerando uma dívida no valor de R$ 0,05 (cinco centavos). 

O Procurador Regional Eleitoral, se manifestou (ID 1554520) pela aprovação das contas com ressalvas. 

Éo que havia a relatar. 
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 V O T O 

O SENHOR JUIZ ANTÔNIO SOARES DOS SANTOS (RELATOR): Senhor Presidente, o presente feito traz àapreciação deste Tribunal Prestação de 
Contas de campanha referente às eleições 2018, apresentada pelo candidato José de Andrade Maia Filho, eleito 3º suplente para o cargo de 
Deputado Federal. 

A COCIN opinou pela desaprovação das contas em razão das irregularidades que passo a analisar. 

DAS FALHAS APONTADAS NO PARECER CONCLUSIVO: 

1) DESCUMPRIMENTO QUANTO ÀENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA NO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO 
ELEITORAL (ITEM 1.1.1 DO PARECER CONCLUSIVO). 

A Coordenadoria de Controle Interno apontou no relatório preliminar para expedição de diligência ter havido descumprimento quanto 
àentrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, conforme descrito na planilha constante do 
subitem 1.1.1 do parecer. 

O candidato reconhece a intempestividade por fatos alheios a sua vontade. 

Sobre o tema, eis o normativo regulamentar (Resolução TSE nº 23.553/2017), verbis: 

Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar àJustiça Eleitoral, para divulgação em 
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §4º): 

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas 
contadas do recebimento; (Grifei). 

O órgão técnico informou o não comprometimento da análise das contas. 

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: 

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. 
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Após análise das prestações de contas parcial, final e retificadora apresentadas pelo candidato, foram 
identificadas pelo setor contábil deste Regional as seguintes impropriedades: (i) omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial 
e (ii) apresentação de relatórios financeiros fora do prazo; 2. As falhas formais contidas na presente prestação de contas, em seu conjunto, não 
são suficientes para acarretar a desaprovação, configurando apenas impropriedades, que não comprometem a apreciação e a confiabilidade 
das contas apresentadas; 3. Aprovadas com ressalvas as contas. 

(TRE-PE –PC: 060214825 RECIFE –PE, Relator: GABRIEL CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: PSESS 
–Publicado em Sessão, Data 27/11/2018) 

No caso dos autos, os recursos descritos no parecer que tiveram relatórios financeiros apresentados após o prazo fixado na Resolução TSE nº 
23.553/2017 perfazem o importe de R$ 100,00 (cem reais). 

Portanto, caracteriza-se a falha como impropriedade insuficiente para gerar desaprovação das contas. 

2) AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA PARCIAL E, CONSEQUENTEMENTE, RECEITAS/GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS 
EM DATA ANTERIOR ÀENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E NELA NÃO REGISTRADOS (ITENS 1.1.2, 6.1 E 7.1 DO PARECER CONCLUSIVO). 

Conforme consta do relatório final de análise das contas, não houve apresentação das prestações de contas parciais. 

Em sua defesa, o prestador sustenta que as citadas contas foram protocoladas em 9 de setembro de 2018, no entanto, a unidade técnica 
sustenta que não há nenhum registro ou lançamento que confirme a informação. 

Assim dispõe o art. 50, §4 da Resolução TSE nº 23.553/2017, verbis: 

Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar àJustiça Eleitoral, para divulgação em 
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §4º): 

(…) 

§4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do 
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 
8 de setembro do mesmo ano. (Grifei). 

Portanto, evidente o descumprimento da obrigação regulamentar destacada. 

Nos termos do §6º do art. 50 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua 
entrega de forma que não corresponda àefetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade 
do julgamento da prestação de contas final. 

A letra do §6º éclara ao estabelecer a caracterização da infração como falta grave, se assim apurada no momento da análise da prestação de 
contas final. Portanto, a meu sentir, permanece correta a orientação jurisprudencial firmada no c. TSE no sentido de que épreciso haver 
impedimento, obstáculo, limitação àaferição das contas, explicitamente descrita no parecer do órgão de controle para que se possa julgar as 
contas desaprovadas. 

De se observar, entretanto, ter a COCIN destacado em seu parecer conclusivo que “tal inconsistência não impediu, nem comprometeu, a 
análise das contas”. 
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Este Regional, já nas Eleições 2018, enfrentou o tema ora em questão sem mudança de orientação, conforme ementa do seguinte julgado do 
eminente Juiz Federal Dr. Daniel dos Santos Rocha Sobral, publicado na sessão de 5/12/2018. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. 
DOAÇÃO DE RECURSOS ESTIMÁVEIS POR PESSOAS CUJA ATIVIDADE ECONÔMICA ÉDISSOCIADA DO SERVIÇO PRESTADO. EXTRAPOLAÇÃO DE 
LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR ÀDATA INICIAL DE 
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS ÀÉPOCA. IRREGULARIDADES QUE CORRESPONDEM A MENOS DE 10% 
(DEZ POR CENTO) DA MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO 
COM RESSALVAS. (…) 2. A prestação de contas final se sobrepõe àparcial, de modo que falhas desse jaez se caracterizam como meramente 
formais, incapazes de comprometer o exame das contas. (…) 4. Contas aprovadas com ressalvas. (Grifei). 

Desse modo, entende-se ter a aludida falha caracterizado impropriedade apta a gerar ressalva, no ponto específico. 

3) APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL (ITEM 1.1.3 DO PARECER CONCLUSIVO). 

A Unidade Técnica aponta que a prestação de contas foi apresentada fora do prazo fixado pelo art. 52, caput e §1º, da Resolução TSE nº 
23.553/2017 (em 04/12/2018). 

Em resposta, o candidato afirma que a prestação de contas final foi apresentada no prazo legal (art. 52, caput e §1º da Res. 23.553/2017), 
porém houve impossibilidade material da entrega naquela data, ou seja, em 06/11/2018, estando justificado o protocolo posterior. 

Porém, a COCIN ressalta que “Compulsando o sistema SPCE, constata-se que a prestação de contas final foi entregue no dia 03.12.2018 
estando, portanto, configurada a intempestividade de sua entrega. Inconsistência não sanada, por contrariar o art. 52, caput e §1º, da 
Resolução TSE nº 23.553/2017.” 

Assim, acolhendo manifestação da COCIN, entendo que a falha não comprometeu a análise das contas. 

4) AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA “OUTROS RECURSOS” (ITEM 1.2 DO PARECER CONCLUSIVO). 

O candidato, mesmo diligenciado para tanto, permaneceu sem apresentar os extratos da conta destinada àmovimentação de “Outros 
Recursos” na forma exigida pelo art. 56, §1º da Res. TSE nº 23.553/2017, ou seja, digitalizado em mídia. 

Nos termos do art. 56, II, “a” da Resolução TSE nº 23.553/2017, éobrigatória a entrega de “extratos das contas bancárias abertas em nome do 
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para 
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do 
art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de 
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira”. 

No entanto, a Unidade Técnica ressalta ter sido possível verificar a ausência de movimentação financeira na citada conta, assim, não houve 
prejuízos àanálise. 

5) INCONSISTÊNCIA NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL (ITEM 3.2 DO PARECER CONCLUSIVO). 

Conforme análise da COCIN, mesmo após a manifestação do requerente, restou configurada falha por omissão da despesa referente a nota 
fiscal correspondente àfornecedora Géssica Marinho de Carvalho Silva, no valor de 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 

No caso, o candidato afirma que a emissão da referida nota foi realizada por equívoco e informou protocolo de pedido de cancelamento do 
citado documento fiscal. 

Porém, entendo que, conforme ressaltado pela COCIN, “(…) verifica-se a apresentação do documento àSecretaria Municipal de Finanças de 
Teresina em data posterior aos pareceres conclusivos da Unidade e que a referida nota ainda se encontra ativa de forma que não há como 
assegurar que o requerimento será acolhido, sobretudo, em razão do lapso temporal entre a emissão e pedido de cancelamento da nota. 

Anoto ser, em casos como tais, o procedimento correto, realmente, o cancelamento do documento fiscal, o que não ocorreu. 

Entretanto, não se vislumbram nos autos indícios de má-fé do requerente e, acrescente-se, o valor da aludida irregularidade, qual seja, R$ 
1.600,00 (mil e seiscentos reais) diante de uma receita de R$ 2.457.715,50 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e 
quinze reais e cinquenta centavos). 

1.6) DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR REFERENTE A SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA (ITENS 1.1, 3.1 E 4.1 DO PARECER CONCLUSIVO). 

O candidato foi diligenciado a prestar esclarecimentos acerca de recursos oriundos do Fundo Partidário, no valor de R$ 126.360,22 (cento e 
vinte e seis mil, trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), não devolvidos àDireção Partidária. 

Em resposta, o requerente apresentou conta retificadora alterando o valor para R$ 319,93, embora afirme que o valor correto éR$ 1.518,13 e 
comprove a transferência desse montante para a conta bancária do Partido Progressista - PP. 

Após a manifestação do candidato, a COCIN sustentou ter restado a falha na ausência de registro no SPCE/2018 do valor da sobra de 
campanha retificado (R$ 1.518,13). 

Como visto, houve o recolhimento das sobras financeiras de recursos arrecadados do Fundo Partidário, embora não tenha sido inserido no 
SPCE a citada modificação, restando a divergência entre o valor lançado na prestação de contas e indicado no extrato bancário (R$ 319,93) e o 
valor repassado àagremiação (1.518,13). 

1.7) INCONSISTÊNCIA DE LANÇAMENTO GERANDO UMA DÍVIDA NO VALOR DE R$ 0,05 (CINCO CENTAVOS) 

A COCIN sustenta que “o SPCE demonstra que permanece uma inconsistência nos lançamentos relativos a dívidas de campanha, haja vista 
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existir valor declarado de R$ 0,05 sem que tenham sido apresentados os documentos exigidos. 

Por outro lado, o candidato afirma: 

“(…) a “dívida” de R$ 0,05 (cinco centavos) que existe se refere a um pagamento àempresa CECOL-CENTRO DE COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, 
CNPJ: 03.515.317/0001-59 C.M.C. 081.092-4, para nota fiscal 503, no valor de R$ 3.645,05 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco 
centavos-anexo 9) e pago R$ 3.645,00 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais (ANEXO 10 –TED E ANEXO 11 –DESCONTO). 

Eis o teor do art. 74, §1º, da Resolução TSE nº 23553/17: 

§1º Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II, a retificação das contas obriga o prestador de contas a: 

I –enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela internet, mediante o uso do SPCE; 

II –apresentar extrato da prestação de contas devidamente assinado, acompanhado de justificativas e, quando cabível, de documentos que 
comprovem a alteração realizada, mediante petição dirigida: 

a) no caso de prestação de contas a ser apresentada no tribunal, ao relator, via Processo Judicial Eletrônico (PJe), na forma do art. 56 desta 
resolução; 

Portanto, embora constatada a não apresentação da prestação de contas retificadora a fim de que os lançamentos pudessem refletir a 
realidade, entendo não haver comprometimento da confiabilidade das contas, diante do valor ínfimo da irregularidade (R$ 0,05). 

2) DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

Após análise das falhas acima, constato corresponderem a 0,13% (R$ 3.218,18) do valor total arrecado, ou seja, R$ 2.457.715,50 (dois milhões, 
quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), o que autoriza a aplicação dos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. 

Nesse sentido, colaciono precedente do c. TSE: 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. “Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda 
irregularidade identificada no âmbito do processo de prestação de contas autoriza a automática desaprovação de contas de candidato ou de 
partido político, competindo àJustiça Eleitoral verificar se a irregularidade foi capaz de inviabilizar a fiscalização” (AgR-REspe 2159-67, rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJe de 11.3.2016). 2. Com relação àfalha de omissão de receitas e despesas, consistiu ela no valor de R$ 295,20, a qual a 
própria Corte de origem assinalou não ser “capaz de levar àdesaprovação das contas, sendo o caso de anotação de ressalvas, conforme o art. 
68, II, da Res. TSE 23.463/2016”. 3. Não obstante, o Tribunal a quo entendeu apta a ensejar a desaprovação das contas a irregularidade alusiva 
a doação que consistiu em recurso de origem não identificada. Todavia, conforme consta da decisão regional, écerto que a falha apontada 
correspondeu a aproximadamente 12% do total de recursos arrecadados para campanha eleitoral, mas éde se ponderar que se trata de uma 
campanha para vereador e o valor absoluto corresponde a R$ 1.000,00, a revelar o seu caráter diminuto, o que permite a aprovação com 
ressalvas.4. Para fins de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos processos de prestação de contas, a 
gravidade da falha tem relevância para a aferição da questão, mas outras circunstâncias podem ser ponderadas pelo julgador no caso 
concreto, notadamente se o vício, em termos percentuais ou absolutos, se mostra efetivamente expressivo. Precedente: AgR-AI 211-33, red. 
para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 19.8.2014.Agravo regimental a que se nega provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 27324, 
Acórdão, Relator(a) Min. ADMAR GONZAGA, Publicação: DJE –Diário de justiça eletrônico, Data 29/09/2017).(Grifei). 

3 - CONCLUSÃO 

Em conclusão, entendo que as falhas apontadas, não comprometeram a análise e a regularidade das contas. 

Nos moldes do art.77, II da Resolução TSE nº 23.553/17, verbis: 

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral 
verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): 

(...) 

II –pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade; 

Assim, em consonância com o parecer ministerial, VOTO, pela aprovação com ressalvas das contas de campanha de José de Andrade Maia 
Filho, candidato a Deputado Federal, com fundamento no art. 77, II da Resolução TSE nº 23.553/17. 

Écomo voto, Sr. Presidente. 

  

E X T R A T O  D A   A T A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601996-47.2018.6.18.0000 (PJE). ORIGEM: TERESINA/PI. 

Requerente: José de Andrade Maia Filho 

Advogados: Agrimar Rodrigues de Araújo (OAB/PI: 2.355), Luiz Fellipe Martins Rodrigues de Araújo (OAB/PI: 16.009) e Mark Firmino Neiva 
Teixeira de Sousa (OAB/PI: 5.227) 

Relator: Juiz Antônio Soares dos Santos 
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Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por unanimidade, APROVAR COM RESSALVAS as contas de campanha 
de José de Andrade Maia Filho, candidato ao cargo de deputado federal nas Eleições de 2018, com fundamento no art. 77, II, da Resolução TSE 
nº 23.553/2017, nos termos do voto do Relator. 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho. 

Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo; Juízes Doutores –Daniel 
Santos Rocha Sobral, Paulo Roberto de Araújo Barros, Antônio Soares dos Santos e Thiago Mendes de Almeida Ferrer. Presente o Procurador 
Regional Eleitoral, Doutor Patrício Noé da Fonseca. Impedido o Juiz Astrogildo Mendes de Assunção Filho. 

SESSÃO DE 11.6.2019 

  

Processo 0600407-83.2019.6.18.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  

REQUERENTE: JUIZ ELEITORAL DA 11ª ZONA 

 

 E D I T A L 

(Prazo –3 dias) 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, torna 
público, nos termos e para os fins do §2º do art. 36 do Código Eleitoral, os nomes dos Membros da Junta Eleitoral responsável pela apuração 
da Eleição Suplementar para Prefeito e Vice-Prefeito do município de Brasileira/PI, que se realizará em 04 de agosto de 2019, a qual terá a 
seguinte composição: 

 

JUNTA ELEITORAL DA 11ª ZONA –BRASILEIRA/PI 

Dr. Kildary Louchard de Oliveira Costa –Presidente 

MEMBROS 

JOSÉ DO CARMO RODRIGUES MEDEIROS FILHO 

EVONALDO CERQUEIRA DE ANDRADE 

SUSANA MAYRA BARROSO SILVA 

ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO 

JOSÉ CHRISTOFFEL NETO 

RAFAEL DE CASTRO ANDRADE CARVALHO 

MARGLEYSSON BARROSO DE ANDRADE 

SEGESMUNDO SÉRGIO LOPES DE ARAÚJO 

MARIA JÉSSICA DA SILVA 

ANTÔNIA IVALDA DA SILVA OLIVEIRA 

 

Des. FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO 

Presidente do TRE/PI 

SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ, em Teresina, 27 de junho de 2019. 

  

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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ZONAS ELEITORAIS

3ª Zona Eleitoral

Sentenças

SENTENÇAS   3ª ZONA

PROCESSO Nº 98-39.2018.6.18.0003

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO – CMR

INTERESSADO (A): LARISSA KELLY COUTINHO SANTOS

Tratam os presentes autos, de apuração da ausência da mesária acima epigrafada, convocada aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018 – 2º 
Turno, que, injustificadamente, não compareceu, tampouco justificou a ausência no prazo legal, conforme o disposto no artigo 124 do Código 
Eleitoral.

Após a notícia da ausência, informada pela chefia cartorária, determinou-se a sua autuação e, ato contínuo, fosse citada a mesária ausente, no 
prazo de cinco dias, para que esta exercesse o direito de justificar-se nos presentes autos, antes de decisão definitiva.

Apesar de devidamente citada, a mesária faltosa não apresentou justificativa (fls. 7/9).

Constam às fls. 10/11 comprovante de recebimento da carta de convocação para os trabalhos eleitorais, assinado pela sra. Larissa Kelly 
Coutinho Santos, e lista de presença referente ao treinamento dos 1º mesários, na qual também consta a assinatura da mesária.

Dado vistas ao Ministério Público, este opinou pela aplicação da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.

É o relatório. Decido.

Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.399/2013, em regulamentação ao artigo 124 do Código Eleitoral: 

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora determinados para a 
realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de Recolhimento da União (GRU), se não apresentada 
justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição (Código Eleitoral, artigo 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 124, § 1º).

§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 124, § 2º).

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos, bem como ao 
membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, em até 3 dias após a ocorrência 
(Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao 
treinamento, deverá apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em até 5 dias úteis.

Por certo que a dispensa aos trabalhos eleitorais requer justificativa aceitável, dentro dos limites legais, exigindo prova cabal, capaz de afastar 
a obrigatoriedade de sua prestação.

No presente processo fora concedido tal prazo para a manifestação da eleitora por iniciativa deste juízo. Entretanto, a interessada não se 
manifestou, apesar de notificada pessoalmente para tanto (fls. 7/9).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da multa, uma vez que a ausência aos trabalhos 
eleitorais prejudicou o regular funcionamento da mesa receptora, bem como pelo fato de ter sido juntado aos autos comprovante de 
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recebimento da carta de convocação, devidamente assinado pela mesária, assim como foi confirmada sua presença no treinamento dos 1º 
mesários.

Deste modo, uma vez comprovada a ciência inequívoca da mesária acerca da sua convocação para servir no pleito, entendo que a atitude da 
requerida comprometeu a qualidade dos trabalhos eleitorais da seção 0091, e, em razão da não apresentação de justa causa para a sua 
ausência, é forçoso reconhecer a necessidade da aplicação da penalidade administrativa, devendo, no entanto, ser utilizado o último valor 
fixado para a UFIR (R$ 1,0641), multiplicado pelo fator 33,02.

Com relação à base de cálculo das multas eleitorais previstas no Código Eleitoral, prevê o art. 85 da Resolução TSE nº 21.538/2003 que:

“Art. 85. A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução, 
será o último valor fixado para a Ufir, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de 
atualização dos débitos para com a União.”

Ressalto que esse valor poderá ser multiplicado por 10 vezes, chegando ao patamar máximo de R$ 351,40, nos termos do art. 367, § 2º, do 
Código Eleitoral, in verbis:

“Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas: 

(…)

§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, 
embora aplicada no máximo.” 

No presente caso, não vislumbro motivo para arbitramento da multa em grau superior ao mínimo, razão pela qual fixo o valor de R$ 35,13 
(trinta e cinco reais e treze centavos) por turno em que a eleitora foi convocada e não compareceu.

Diante do exposto, com fundamento no art. 124, do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE nº 21.538/2003, aplico a pena de multa à 
mesária LARISSA KELLY COUTINHO SANTOS, inscrição eleitoral nº 0445 4412 1598, no valor R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), 
referente ao 2º turno de votação, cuja GRU (Guia de Recolhimento da União) deverá ser emitida e entregue à mesária faltosa via mandado, 
devendo ser paga no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação.

Caso não haja o pagamento da multa no prazo assinalado, proceda o Cartório à anotação respectiva no Livro de Inscrição em Dívida Ativa, 
através da lavratura do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, que deverá ser juntada aos autos.

Determino, ainda, o posterior comando de ASE específico de quitação no caso do adimplemento da multa.

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

Parnaíba/PI, 27 de junho de 2019.

Max Paulo Soares de Alcântara

Juiz Eleitoral da 3ª Zona/PI, em substituição

PROCESSO Nº 104-46.2018.6.18.0003

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO – CMR

INTERESSADO (A): MARIA JANAÍNA DA SILVA SALES

Tratam os presentes autos, de apuração da ausência da mesária acima epigrafada, convocada aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018 – 2º 
Turno, que, injustificadamente, não compareceu, tampouco justificou a ausência no prazo legal, conforme o disposto no artigo 124 do Código 
Eleitoral.

Após a notícia da ausência, informada pela chefia cartorária, determinou-se a sua autuação e, ato contínuo, fosse citada a mesária ausente, no 
prazo de cinco dias, para que esta exercesse o direito de justificar-se nos presentes autos, antes de decisão definitiva.
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Apesar de devidamente citada, a mesária faltosa não apresentou justificativa (fl. 9).

Consta à fl. 10 comprovante de recebimento da carta de convocação para os trabalhos eleitorais, assinado pela sra. Maria Janaína da Silva 
Sales.

Dado vistas ao Ministério Público, este opinou pela aplicação da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.

É o relatório. Decido.

Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.399/2013, em regulamentação ao artigo 124 do Código Eleitoral: 

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora determinados para a 
realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de Recolhimento da União (GRU), se não apresentada 
justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição (Código Eleitoral, artigo 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 124, § 1º).

§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 124, § 2º).

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos, bem como ao 
membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, em até 3 dias após a ocorrência 
(Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao 
treinamento, deverá apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em até 5 dias úteis.

Por certo que a dispensa aos trabalhos eleitorais requer justificativa aceitável, dentro dos limites legais, exigindo prova cabal, capaz de afastar 
a obrigatoriedade de sua prestação.

No presente processo fora concedido tal prazo para a manifestação da eleitora por iniciativa deste juízo. Entretanto, a interessada não se 
manifestou, apesar de notificada pessoalmente para tanto (fls. 8/9).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da multa, uma vez que a ausência aos trabalhos 
eleitorais prejudicou o regular funcionamento da mesa receptora, bem como pelo fato de ter sido juntado aos autos comprovante de 
recebimento da carta de convocação, devidamente assinado pela mesária.

Deste modo, uma vez comprovada a ciência inequívoca da mesária acerca da sua convocação para servir no pleito, entendo que sua atitude 
comprometeu a qualidade dos trabalhos eleitorais da seção 0294, e, em razão da não apresentação de justa causa para a sua ausência, é 
forçoso reconhecer a necessidade da aplicação da penalidade administrativa, devendo, no entanto, ser utilizado o último valor fixado para a 
UFIR (R$ 1,0641), multiplicado pelo fator 33,02.

Com relação à base de cálculo das multas eleitorais previstas no Código Eleitoral, prevê o art. 85 da Resolução TSE nº 21.538/2003 que:

“Art. 85. A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução, 
será o último valor fixado para a Ufir, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de 
atualização dos débitos para com a União.”

Ressalto que esse valor poderá ser multiplicado por 10 vezes, chegando ao patamar máximo de R$ 351,40, nos termos do art. 367, § 2º, do 
Código Eleitoral, in verbis:

“Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas: 

(…)

§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, 
embora aplicada no máximo.” 

No presente caso, não vislumbro motivo para arbitramento da multa em grau superior ao mínimo, razão pela qual fixo o valor de R$ 35,13 
(trinta e cinco reais e treze centavos) por turno em que a eleitora foi convocada e não compareceu.
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Diante do exposto, com fundamento no art. 124, do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE nº 21.538/2003, aplico a pena de multa à 
mesária MARIA JANAÍNA DA SILVA SALES, inscrição eleitoral nº 0389 5803 1511, no valor R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos), 
referente ao 2º turno de votação, cuja GRU (Guia de Recolhimento da União) deverá ser emitida e entregue à mesária faltosa via mandado, 
devendo ser paga no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação.

Caso não haja o pagamento da multa no prazo assinalado, proceda o Cartório à anotação respectiva no Livro de Inscrição em Dívida Ativa, 
através da lavratura do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, que deverá ser juntada aos autos.

Determino, ainda, o posterior comando de ASE específico de quitação no caso do adimplemento da multa.

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

Parnaíba/PI, 27 de junho de 2019.

Max Paulo Soares de Alcântara

Juiz Eleitoral da 3ª Zona/PI, em substituição

PROCESSO Nº 102-76.2018.6.18.0003

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO – CMR

INTERESSADO (A): CARLOS AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO

Tratam os presentes autos, de apuração da ausência do mesário acima epigrafado, convocado aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018 – 2º 
Turno, que, injustificadamente, não compareceu, tampouco justificou a ausência no prazo legal, conforme o disposto no artigo 124 do Código 
Eleitoral.

Após a notícia da ausência, informada pela chefia cartorária, determinou-se a sua autuação e, ato contínuo, fosse citado o mesário ausente, no 
prazo de cinco dias, para que este exercesse o direito de justificar-se nos presentes autos, antes de decisão definitiva.

Apesar de devidamente citado, o mesário faltoso não apresentou justificativa (fls. 8/9).

Constam às fls. 10/11 comprovante de recebimento da carta de convocação para os trabalhos eleitorais, assinado pelo sr. Carlos Augusto de 
Sousa Carvalho, e lista de presença referente ao treinamento dos 1º secretários, na qual também consta a assinatura do mesário.

Dado vistas ao Ministério Público, este opinou pela aplicação da multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral.

É o relatório. Decido.

Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.399/2013, em regulamentação ao artigo 124 do Código Eleitoral: 

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora determinados para a 
realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de Recolhimento da União (GRU), se não apresentada 
justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição (Código Eleitoral, artigo 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 124, § 1º).

§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 124, § 2º).

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos, bem como ao 
membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, em até 3 dias após a ocorrência 
(Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao 
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treinamento, deverá apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em até 5 dias úteis.

Por certo que a dispensa aos trabalhos eleitorais requer justificativa aceitável, dentro dos limites legais, exigindo prova cabal, capaz de afastar 
a obrigatoriedade de sua prestação.

No presente processo fora concedido tal prazo para a manifestação do eleitor por iniciativa deste juízo. Entretanto, o interessado não se 
manifestou, apesar de notificado pessoalmente para tanto (fls. 8/9).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da multa, uma vez que a ausência aos trabalhos 
eleitorais prejudicou o regular funcionamento da mesa receptora, bem como pelo fato de ter sido juntado aos autos comprovante de 
recebimento da carta de convocação, devidamente assinado pelo mesário, assim como foi confirmada sua presença no treinamento dos 1º 
secretários.

Deste modo, uma vez comprovada a ciência inequívoca do mesário acerca da sua convocação para servir no pleito, entendo que sua atitude 
comprometeu a qualidade dos trabalhos eleitorais da seção 0214, e, em razão da não apresentação de justa causa para a sua ausência, é 
forçoso reconhecer a necessidade da aplicação da penalidade administrativa, devendo, no entanto, ser utilizado o último valor fixado para a 
UFIR (R$ 1,0641), multiplicado pelo fator 33,02.

Com relação à base de cálculo das multas eleitorais previstas no Código Eleitoral, prevê o art. 85 da Resolução TSE nº 21.538/2003 que:

“Art. 85. A base de cálculo para aplicação das multas previstas pelo Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução, 
será o último valor fixado para a Ufir, multiplicado pelo fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de 
atualização dos débitos para com a União.”

Ressalto que esse valor poderá ser multiplicado por 10 vezes, chegando ao patamar máximo de R$ 351,40, nos termos do art. 367, § 2º, do 
Código Eleitoral, in verbis:

“Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas: 

(…)

§ 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, 
embora aplicada no máximo.” 

No presente caso, não vislumbro motivo para arbitramento da multa em grau superior ao mínimo, razão pela qual fixo o valor de R$ 35,13 
(trinta e cinco reais e treze centavos) por turno em que o eleitor foi convocado e não compareceu.

Diante do exposto, com fundamento no art. 124, do Código Eleitoral c/c art. 85 da Resolução TSE nº 21.538/2003, aplico a pena de multa ao 
mesário CARLOS AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, inscrição eleitoral nº 0409 8436 1520, no valor R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze 
centavos), referente ao 2º turno de votação, cuja GRU (Guia de Recolhimento da União) deverá ser emitida e entregue ao mesário faltoso via 
mandado, devendo ser paga no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação.

Caso não haja o pagamento da multa no prazo assinalado, proceda o Cartório à anotação respectiva no Livro de Inscrição em Dívida Ativa, 
através da lavratura do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, que deverá ser juntada aos autos.

Determino, ainda, o posterior comando de ASE específico de quitação no caso do adimplemento da multa.

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

Parnaíba/PI, 27 de junho de 2019.

Max Paulo Soares de Alcântara

Juiz Eleitoral da 3ª Zona/PI, em substituição

PROCESSO Nº 77-63.2018.6.18.0003

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO – CMR
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INTERESSADO (A): PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUSA

Tratam os presentes autos, de apuração da ausência do mesário acima epigrafado, convocado aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018 – 2º 
Turno, que, injustificadamente, não compareceu, tampouco justificou a ausência no prazo legal, conforme o disposto no artigo 124 do Código 
Eleitoral.

Após a notícia da ausência, informada pela chefia cartorária, determinou-se a sua autuação e, ato contínuo, fosse citado o mesário ausente, no 
prazo de cinco dias, para que este exercesse o direito de justificar-se nos presentes autos, antes de decisão definitiva (fl. 4).

Entretanto, conforme certidão de fl. 7, foi localizado em Cartório atestado médico em nome do mesário (fl. 8), com data de 28/10/2018, 
mesmo dia da realização do 2º turno das Eleições 2018, no qual o médico afirma que Paulo Henrique Alves de Sousa estava sem condições de 
exercer suas atividades rotineiras no referido dia.

Dado vistas ao Ministério Público, este entendeu como aceitável a justificativa apresentada e requereu o arquivamento dos autos.

É o relatório. Decido.

Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.399/2013, em regulamentação ao artigo 124 do Código Eleitoral: 

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora determinados para a 
realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de Recolhimento da União (GRU), se não apresentada 
justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição (Código Eleitoral, artigo 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 124, § 1º).

§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 124, § 2º).

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos, bem como ao 
membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, em até 3 dias após a ocorrência 
(Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao 
treinamento, deverá apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em até 5 dias úteis.

Por certo que a dispensa aos trabalhos eleitorais requer justificativa aceitável, dentro dos limites legais, exigindo prova cabal, capaz de afastar 
a obrigatoriedade de sua prestação.

No caso em análise, vê-se que foi juntado aos autos (fl. 8) documento no qual é possível concluir que a ausência do mesário deu-se por motivo 
justificável e comprovado.

Assim, DEFIRO o pedido de justificativa apresentado pelo mesário PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUSA, afastando a aplicação da multa 
prevista no art. 124 do Código Eleitoral, com o consequente comando do ASE 175 – Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais, na 
inscrição 0402 0034 1554.

Publique-se com efeito de intimação. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Parnaíba/PI, 27 de junho de 2019.

Max Paulo Soares de Alcântara

Juiz Eleitoral da 3ª Zona/PI, em substituição

PROCESSO Nº 92-32.2018.6.18.0003

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO – CMR

INTERESSADO (A): MARIANGELA PORTELA DA CUNHA

Tratam os presentes autos, de apuração da ausência da mesária acima epigrafada, convocada aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018 – 2º 
Turno, que, injustificadamente, não compareceu, tampouco justificou a ausência no prazo legal, conforme o disposto no artigo 124 do Código 
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Eleitoral.

Após a notícia da ausência, informada pela chefia cartorária, determinou-se a sua autuação e, ato contínuo, fosse citada a mesária ausente, no 
prazo de cinco dias, para que este exercesse o direito de justificar-se nos presentes autos, antes de decisão definitiva (fl. 4).

Devidamente citada, a interessada apresentou justificativa e documentos (fls. 11/13), nos quais informa que deixou de comparecer aos 
trabalhos eleitorais em razão de problemas de saúde.

Dado vistas ao Ministério Público, este entendeu como aceitável a justificativa apresentada e requereu o arquivamento dos autos.

É o relatório. Decido.

Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.399/2013, em regulamentação ao artigo 124 do Código Eleitoral: 

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora determinados para a 
realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de Recolhimento da União (GRU), se não apresentada 
justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição (Código Eleitoral, artigo 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 124, § 1º).

§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 124, § 2º).

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos, bem como ao 
membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, em até 3 dias após a ocorrência 
(Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao 
treinamento, deverá apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em até 5 dias úteis.

Por certo que a dispensa aos trabalhos eleitorais requer justificativa aceitável, dentro dos limites legais, exigindo prova cabal, capaz de afastar 
a obrigatoriedade de sua prestação.

No caso em análise, vê-se que a mesária faltosa juntou aos autos (fls. 11/13) documentos nos quais é possível concluir que a sua ausência deu-
se por motivos justificáveis e comprovados.

Assim, DEFIRO o pedido de justificativa apresentada pela mesária MARIANGELA PORTELA DA CUNHA, afastando a aplicação da multa prevista 
no art. 124 do Código Eleitoral, com o consequente comando do ASE 175 – Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais, na inscrição 
0292 3729 1570.

Publique-se com efeito de intimação. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Parnaíba/PI, 27 de junho de 2019.

Max Paulo Soares de Alcântara

Juiz Eleitoral da 3ª Zona/PI, em substituição

PROCESSO Nº 43-88.2018.6.18.0003

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO – CMR

INTERESSADO (A): GISLEÂNGELA RODRIGUES VERAS

Tratam os presentes autos, de apuração da ausência da mesária acima epigrafada, convocada aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018 – 1º 
Turno, que, injustificadamente, não compareceu, tampouco justificou a ausência no prazo legal, conforme o disposto no artigo 124 do Código 
Eleitoral.

Após a notícia da ausência, informada pela chefia cartorária, determinou-se a sua autuação e, ato contínuo, fosse citada a mesária ausente, no 
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prazo de cinco dias, para que esta exercesse o direito de justificar-se nos presentes autos, antes de decisão definitiva (fl. 4).

Apesar de devidamente citada, a mesária faltosa não apresentou justificativa (fls. 7/8).

Às fls. 9/11, consta certidão expedida pelo cartório eleitoral informando que foi localizado o comprovante de recebimento da carta de 
convocação da mesária em epígrafe, porém, assinado por pessoa diversa. Também certifica que a referida mesária não assinou a lista de 
frequência do treinamento.

Dado vistas ao Ministério Público, este opinou pelo arquivamento do feito, em razão da não intimação pessoal da convocação para trabalhar 
nas eleições.

É o relatório. Decido.

Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.399/2013, em regulamentação ao artigo 124 do Código Eleitoral: 

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora determinados para a 
realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de Recolhimento da União (GRU), se não apresentada 
justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição (Código Eleitoral, artigo 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 124, § 1º).

§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 124, § 2º).

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos, bem como ao 
membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, em até 3 dias após a ocorrência 
(Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao 
treinamento, deverá apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em até 5 dias úteis.

Por certo que a dispensa aos trabalhos eleitorais requer justificativa aceitável, dentro dos limites legais, exigindo prova cabal, capaz de afastar 
a obrigatoriedade de sua prestação.

Entretanto, no caso em tela, verifica-se que nos autos não existe prova da ciência inequívoca da convocação da mesária para servir no pleito, 
porquanto não foi realizada a sua intimação pessoal.

É certo que a ausência aos trabalhos eleitorais, sem que haja comprovação da ciência da convocação, não pode conduzir à aplicação de multa 
eleitoral ao mesário faltoso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO, APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE 
PROVA DE CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO. RECURSO. 1. A convocação do mesário, para ser considerada válida, deve ser feita pessoalmente. 2. 
Inexistindo prova de que houve notificação pessoal, tampouco de que mesário tomou conhecimento de sua convocação pela Justiça 
Eleitoral, deve-se afastar a aplicação de multa. 3. Conhecimento e provimento do recurso. (TRE-MA – RE: 060011035 SÃO LUÍS – MA, Relator: 
JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data de Publicação: DJ – Diário de justiça, Tomo 166, Data 30/08/2018, Página 
6/7) (g. n.)

RECURSO ELEITORAL – MESÁRIO FALTOSO – APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE 15 DIAS DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A 
QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO – INEXISTENTE A CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO – ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA – PROVIMENTO. Não se 
aplica penalidade ao mesário faltoso que não foi intimado pessoalmente da convocação para trabalhar nas eleições. (TRE-MT – RE: 4236 
MT, Relator: GERSON FERREIRA PAES, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data de Publicação: DEJE – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 
1126, Data 23/05/2012, Página 2-10) (g. n.)

RECURSO. MESÁRIO FALTOSO, APLICAÇÃO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO Á MESA RECEPTORA DE VOTOS. CONHECIMENTO DO 
RECURSO DIANTE DO CARÁTER PÚBLICO DA MATÉRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO. Inexistente a 
ciência inequívoca do convocado aos trabalhos eleitorais. Não configurada a desídia no cumprimento do dever. Provimento." (RE – Recurso 
Eleitoral nº 429 – Novo Hamburgo/RS; Acórdão de 03/11/2011; REl. Des. GASPAR MARQUES BATISTA; Publicação: DEJERS – Diário da Justiça 
Eletrônico do TERRS, Tomo 194, data 10/11/2011, página 10). (g. n.)

Ante o exposto, visto que não se comprovou a intimação pessoal da  mesária GISLEÂNGELA RODRIGUES VERAS, afasto a aplicação da multa 
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prevista no art. 124 do Código Eleitoral, com o consequente comando do ASE 175 – Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais, na 
inscrição 0252 5283 1562, para o 1º turno das Eleições 2018.

Publique-se com efeito de intimação. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Parnaíba/PI, 27 de junho de 2019.

Max Paulo Soares de Alcântara

Juiz Eleitoral da 3ª Zona/PI, em substituição

PROCESSO Nº 39-51.2018.6.18.0003

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO – CMR

INTERESSADO (A): JEANE DOS SANTOS SILVA DE PINHO

Tratam os presentes autos, de apuração da ausência da mesária acima epigrafada, convocada aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018 – 1º e 
2º Turno, que, injustificadamente, não compareceu, tampouco justificou a ausência no prazo legal, conforme o disposto no artigo 124 do 
Código Eleitoral.

Após a notícia da ausência, informada pela chefia cartorária, determinou-se a sua autuação e, ato contínuo, fosse citada a mesária ausente, no 
prazo de cinco dias, para que esta exercesse o direito de justificar-se nos presentes autos, antes de decisão definitiva (fl. 5).

Apesar de devidamente citada, a mesária faltosa não apresentou justificativa (fls. 8/9).

À fl. 10 consta certidão expedida pelo cartório eleitoral informando que não foi localizado o comprovante de recebimento da carta de 
convocação da mesária Jeane dos Santos Silva de Pinho, assim como foi constatado que a referida mesária não assinou a lista de frequência do 
treinamento.

Foram juntados a Ata da Mesa Receptora da Seção 330 e a lista de frequência do treinamento dos 1º secretários às fls. 11/12.

Dado vistas ao Ministério Público, este opinou pelo arquivamento do feito, em razão da não intimação pessoal da convocação para trabalhar 
nas eleições.

É o relatório. Decido.

Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.399/2013, em regulamentação ao artigo 124 do Código Eleitoral: 

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora determinados para a 
realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de Recolhimento da União (GRU), se não apresentada 
justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição (Código Eleitoral, artigo 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 124, § 1º).

§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 124, § 2º).

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos, bem como ao 
membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, em até 3 dias após a ocorrência 
(Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao 
treinamento, deverá apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em até 5 dias úteis.

Por certo que a dispensa aos trabalhos eleitorais requer justificativa aceitável, dentro dos limites legais, exigindo prova cabal, capaz de afastar 
a obrigatoriedade de sua prestação.
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Entretanto, no caso em tela, verifica-se que nos autos não existe prova da ciência inequívoca da convocação da mesária para servir no pleito, 
porquanto não foi localizada e juntada a prova de sua intimação pessoal.

É certo que a ausência aos trabalhos eleitorais, sem que haja comprovação da ciência da convocação, não pode conduzir à aplicação de multa 
eleitoral ao mesário faltoso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO, APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE 
PROVA DE CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO. RECURSO. 1. A convocação do mesário, para ser considerada válida, deve ser feita pessoalmente. 2. 
Inexistindo prova de que houve notificação pessoal, tampouco de que mesário tomou conhecimento de sua convocação pela Justiça 
Eleitoral, deve-se afastar a aplicação de multa. 3. Conhecimento e provimento do recurso. (TRE-MA – RE: 060011035 SÃO LUÍS – MA, Relator: 
JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data de Publicação: DJ – Diário de justiça, Tomo 166, Data 30/08/2018, Página 
6/7) (g. n.)

RECURSO ELEITORAL – MESÁRIO FALTOSO – APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE 15 DIAS DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A 
QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO – INEXISTENTE A CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO – ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA – PROVIMENTO. Não se 
aplica penalidade ao mesário faltoso que não foi intimado pessoalmente da convocação para trabalhar nas eleições. (TRE-MT – RE: 4236 
MT, Relator: GERSON FERREIRA PAES, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data de Publicação: DEJE – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 
1126, Data 23/05/2012, Página 2-10) (g. n.)

RECURSO. MESÁRIO FALTOSO, APLICAÇÃO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO Á MESA RECEPTORA DE VOTOS. CONHECIMENTO DO 
RECURSO DIANTE DO CARÁTER PÚBLICO DA MATÉRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO. Inexistente a 
ciência inequívoca do convocado aos trabalhos eleitorais. Não configurada a desídia no cumprimento do dever. Provimento." (RE – Recurso 
Eleitoral nº 429 – Novo Hamburgo/RS; Acórdão de 03/11/2011; REl. Des. GASPAR MARQUES BATISTA; Publicação: DEJERS – Diário da Justiça 
Eletrônico do TERRS, Tomo 194, data 10/11/2011, página 10). (g. n.)

Ante o exposto, visto que não se comprovou a intimação pessoal da mesária JEANE DOS SANTOS SILVA DE PINHO, afasto a aplicação da 
multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, com o consequente comando do ASE 175 – Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais, 
na inscrição 0424 3172 1570, para o 1º e 2º turno das Eleições 2018.

Publique-se com efeito de intimação. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Parnaíba/PI, 27 de junho de 2019.

Max Paulo Soares de Alcântara

Juiz Eleitoral da 3ª Zona/PI, em substituição

PROCESSO Nº 103-61.2018.6.18.0003

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO – CMR

INTERESSADO (A): FRANCISCA DO ESPÍRITO SANTO DOS REIS

Tratam os presentes autos, de apuração da ausência da mesária acima epigrafada, convocada aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018 – 1º e 
2º Turno, que, injustificadamente, não compareceu, tampouco justificou a ausência no prazo legal, conforme o disposto no artigo 124 do 
Código Eleitoral.

Após a notícia da ausência, informada pela chefia cartorária, determinou-se a sua autuação e, ato contínuo, fosse citada a mesária ausente, no 
prazo de cinco dias, para que esta exercesse o direito de justificar-se nos presentes autos, antes de decisão definitiva (fl. 4).

Apesar de devidamente citada, a mesária faltosa não apresentou justificativa (fls. 8/8-v).

À fl. 9 consta certidão expedida pelo cartório eleitoral informando que não foi localizado o comprovante de recebimento da carta de 
convocação da sra. Francisca do Espírito Santo dos Reis, assim como foi constatado que a referida mesária não assinou a lista de frequência do 
treinamento.

Foi juntada a lista de frequência do treinamento dos 1º secretários à fl. 10.

Dado vistas ao Ministério Público, este opinou pelo arquivamento do feito, em razão da não intimação pessoal da convocação para trabalhar 
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nas eleições.

É o relatório. Decido.

Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.399/2013, em regulamentação ao artigo 124 do Código Eleitoral: 

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora determinados para a 
realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de Recolhimento da União (GRU), se não apresentada 
justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição (Código Eleitoral, artigo 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 124, § 1º).

§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 124, § 2º).

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos, bem como ao 
membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, em até 3 dias após a ocorrência 
(Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao 
treinamento, deverá apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em até 5 dias úteis.

Por certo que a dispensa aos trabalhos eleitorais requer justificativa aceitável, dentro dos limites legais, exigindo prova cabal, capaz de afastar 
a obrigatoriedade de sua prestação.

Entretanto, no caso em tela, verifica-se que nos autos não existe prova da ciência inequívoca da convocação da mesária para servir no pleito, 
porquanto não foi localizada e juntada a prova de sua intimação pessoal.

É certo que a ausência aos trabalhos eleitorais, sem que haja comprovação da ciência da convocação, não pode conduzir à aplicação de multa 
eleitoral ao mesário faltoso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO, APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE 
PROVA DE CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO. RECURSO. 1. A convocação do mesário, para ser considerada válida, deve ser feita pessoalmente. 2. 
Inexistindo prova de que houve notificação pessoal, tampouco de que mesário tomou conhecimento de sua convocação pela Justiça 
Eleitoral, deve-se afastar a aplicação de multa. 3. Conhecimento e provimento do recurso. (TRE-MA – RE: 060011035 SÃO LUÍS – MA, Relator: 
JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data de Publicação: DJ – Diário de justiça, Tomo 166, Data 30/08/2018, Página 
6/7) (g. n.)

RECURSO ELEITORAL – MESÁRIO FALTOSO – APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE 15 DIAS DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A 
QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO – INEXISTENTE A CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO – ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA – PROVIMENTO. Não se 
aplica penalidade ao mesário faltoso que não foi intimado pessoalmente da convocação para trabalhar nas eleições. (TRE-MT – RE: 4236 
MT, Relator: GERSON FERREIRA PAES, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data de Publicação: DEJE – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 
1126, Data 23/05/2012, Página 2-10) (g. n.)

RECURSO. MESÁRIO FALTOSO, APLICAÇÃO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO Á MESA RECEPTORA DE VOTOS. CONHECIMENTO DO 
RECURSO DIANTE DO CARÁTER PÚBLICO DA MATÉRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO. Inexistente a 
ciência inequívoca do convocado aos trabalhos eleitorais. Não configurada a desídia no cumprimento do dever. Provimento." (RE – Recurso 
Eleitoral nº 429 – Novo Hamburgo/RS; Acórdão de 03/11/2011; REl. Des. GASPAR MARQUES BATISTA; Publicação: DEJERS – Diário da Justiça 
Eletrônico do TERRS, Tomo 194, data 10/11/2011, página 10). (g. n.)

Ante o exposto, visto que não se comprovou a intimação pessoal da mesária FRANCISCA DO ESPÍRITO SANTO DOS REIS, afasto a aplicação da 
multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral, com o consequente comando do ASE 175 – Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais, 
na inscrição 0279 3091 1520, para o 1º e 2º turno das Eleições 2018.

Publique-se com efeito de intimação. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Parnaíba/PI, 27 de junho de 2019.

Max Paulo Soares de Alcântara

Juiz Eleitoral da 3ª Zona/PI, em substituição
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PROCESSO Nº 89-77.2018.6.18.0003

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO – CMR

INTERESSADO (A): PATRÍCIA DA SILVA DOS SANTOS

Tratam os presentes autos, de apuração da ausência da mesária acima epigrafada, convocada aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018 – 2º 
Turno, que, injustificadamente, não compareceu, tampouco justificou a ausência no prazo legal, conforme o disposto no artigo 124 do Código 
Eleitoral.

Após a notícia da ausência, informada pela chefia cartorária, determinou-se a sua autuação e, ato contínuo, fosse citada a mesária ausente, no 
prazo de cinco dias, para que esta exercesse o direito de justificar-se nos presentes autos, antes de decisão definitiva (fl. 4).

Apesar de devidamente citada, a mesária faltosa não apresentou justificativa (fls. 7/8).

À fl. 8 consta certidão expedida pelo cartório eleitoral informando que não foi localizado o comprovante de recebimento da carta de 
convocação da sra. Patrícia da Silva dos Santos, assim como foi constatado que o seu nome não consta relacionado na lista de presença 
referente ao treinamento dos 1ª secretários – Eleições 2018.

Dado vistas ao Ministério Público, este opinou pelo arquivamento do feito, em razão da não intimação pessoal da convocação para trabalhar 
nas eleições.

É o relatório. Decido.

Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.399/2013, em regulamentação ao artigo 124 do Código Eleitoral: 

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora determinados para a 
realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de Recolhimento da União (GRU), se não apresentada 
justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição (Código Eleitoral, artigo 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 124, § 1º).

§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 124, § 2º).

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos, bem como ao 
membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, em até 3 dias após a ocorrência 
(Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao 
treinamento, deverá apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em até 5 dias úteis.

Por certo que a dispensa aos trabalhos eleitorais requer justificativa aceitável, dentro dos limites legais, exigindo prova cabal, capaz de afastar 
a obrigatoriedade de sua prestação.

Entretanto, no caso em tela, verifica-se que nos autos não existe prova da ciência inequívoca da convocação da mesária para servir no pleito, 
porquanto não foi localizada e juntada a prova de sua intimação pessoal.

É certo que a ausência aos trabalhos eleitorais, sem que haja comprovação da ciência da convocação, não pode conduzir à aplicação de multa 
eleitoral ao mesário faltoso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO, APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE 
PROVA DE CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO. RECURSO. 1. A convocação do mesário, para ser considerada válida, deve ser feita pessoalmente. 2. 
Inexistindo prova de que houve notificação pessoal, tampouco de que mesário tomou conhecimento de sua convocação pela Justiça 
Eleitoral, deve-se afastar a aplicação de multa. 3. Conhecimento e provimento do recurso. (TRE-MA – RE: 060011035 SÃO LUÍS – MA, Relator: 
JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data de Publicação: DJ – Diário de justiça, Tomo 166, Data 30/08/2018, Página 
6/7) (g. n.)

RECURSO ELEITORAL – MESÁRIO FALTOSO – APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE 15 DIAS DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A 
QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO – INEXISTENTE A CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO – ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA – PROVIMENTO. Não se 
aplica penalidade ao mesário faltoso que não foi intimado pessoalmente da convocação para trabalhar nas eleições. (TRE-MT – RE: 4236 
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MT, Relator: GERSON FERREIRA PAES, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data de Publicação: DEJE – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 
1126, Data 23/05/2012, Página 2-10) (g. n.)

RECURSO. MESÁRIO FALTOSO, APLICAÇÃO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO Á MESA RECEPTORA DE VOTOS. CONHECIMENTO DO 
RECURSO DIANTE DO CARÁTER PÚBLICO DA MATÉRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO. Inexistente a 
ciência inequívoca do convocado aos trabalhos eleitorais. Não configurada a desídia no cumprimento do dever. Provimento." (RE – Recurso 
Eleitoral nº 429 – Novo Hamburgo/RS; Acórdão de 03/11/2011; REl. Des. GASPAR MARQUES BATISTA; Publicação: DEJERS – Diário da Justiça 
Eletrônico do TERRS, Tomo 194, data 10/11/2011, página 10). (g. n.)

Ante o exposto, visto que não se comprovou a intimação pessoal da mesária PATRÍCIA DA SILVA DOS SANTOS, afasto a aplicação da multa 
prevista no art. 124 do Código Eleitoral, com o consequente comando do ASE 175 – Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais, na 
inscrição 0381 1048 1520, para o 2º turno das Eleições 2018.

Publique-se com efeito de intimação. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Parnaíba/PI, 27 de junho de 2019.

Max Paulo Soares de Alcântara

Juiz Eleitoral da 3ª Zona/PI, em substituição

PROCESSO Nº 63-79.2018.6.18.0003

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO – CMR

INTERESSADO (A): WAGNER RODRIGUES DE MIRANDA

Tratam os presentes autos, de apuração da ausência do mesário acima epigrafado, convocado aos trabalhos eleitorais nas Eleições 2018 – 1º e 
2º Turno, que, injustificadamente, não compareceu, tampouco justificou a ausência no prazo legal, conforme o disposto no artigo 124 do 
Código Eleitoral.

Após a notícia da ausência, informada pela chefia cartorária, determinou-se a sua autuação e, ato contínuo, fosse citado o mesário ausente, no 
prazo de cinco dias, para que esta exercesse o direito de justificar-se nos presentes autos, antes de decisão definitiva (fl. 4).

Apesar de devidamente citado, o mesário faltoso não apresentou justificativa (fls. 7/8).

À fl. 9 consta certidão expedida pelo cartório eleitoral informando que foi localizado o comprovante de recebimento da carta de convocação 
do sr. Wagner Rodrigues de Miranda, porém, assinado por pessoa diversa. Também certifica que o referido mesário não assinou a lista de 
frequência do treinamento dos 1º secretários – Eleições 2018.

Foram juntados a Ata da Mesa Receptora da Seção 107 e a lista de frequência do treinamento dos 1º secretários às fls. 10/16.

Dado vistas ao Ministério Público, este opinou pelo arquivamento do feito, em razão da não intimação pessoal da convocação para trabalhar 
nas eleições.

É o relatório. Decido.

Dispõe o artigo 14 da Resolução 23.399/2013, em regulamentação ao artigo 124 do Código Eleitoral: 

Art. 14. O membro da Mesa Receptora de Votos ou de Justificativas que não comparecer ao local em dia e hora determinados para a 
realização das eleições incorrerá em multa cobrada por meio de recolhimento de Guia de Recolhimento da União (GRU), se não apresentada 
justa causa ao Juiz Eleitoral em até 30 dias da data da eleição (Código Eleitoral, artigo 124, caput).

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
artigo 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, artigo 124, § 1º).
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§ 2º Se o mesário faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (Código Eleitoral, artigo 124, § 2º).

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos, bem como ao 
membro que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, em até 3 dias após a ocorrência 
(Código Eleitoral, artigo 124, §§ 3º e 4º).

§ 4º O convocado para apoio logístico do local de votação que não comparecer aos locais e dias marcados para as atividades, inclusive ao 
treinamento, deverá apresentar justificativas ao Juiz Eleitoral em até 5 dias úteis.

Por certo que a dispensa aos trabalhos eleitorais requer justificativa aceitável, dentro dos limites legais, exigindo prova cabal, capaz de afastar 
a obrigatoriedade de sua prestação.

Entretanto, no caso em tela, verifica-se que nos autos não existe prova da ciência inequívoca da convocação da mesária para servir no pleito, 
porquanto não foi localizada e juntada a prova de sua intimação pessoal.

É certo que a ausência aos trabalhos eleitorais, sem que haja comprovação da ciência da convocação, não pode conduzir à aplicação de multa 
eleitoral ao mesário faltoso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO, APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE 
PROVA DE CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO. RECURSO. 1. A convocação do mesário, para ser considerada válida, deve ser feita pessoalmente. 2. 
Inexistindo prova de que houve notificação pessoal, tampouco de que mesário tomou conhecimento de sua convocação pela Justiça 
Eleitoral, deve-se afastar a aplicação de multa. 3. Conhecimento e provimento do recurso. (TRE-MA – RE: 060011035 SÃO LUÍS – MA, Relator: 
JÚLIO CÉSAR LIMA PRASERES, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data de Publicação: DJ – Diário de justiça, Tomo 166, Data 30/08/2018, Página 
6/7) (g. n.)

RECURSO ELEITORAL – MESÁRIO FALTOSO – APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE 15 DIAS DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A 
QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO – INEXISTENTE A CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO – ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA – PROVIMENTO. Não se 
aplica penalidade ao mesário faltoso que não foi intimado pessoalmente da convocação para trabalhar nas eleições. (TRE-MT – RE: 4236 
MT, Relator: GERSON FERREIRA PAES, Data de Julgamento: 10/05/2012, Data de Publicação: DEJE – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 
1126, Data 23/05/2012, Página 2-10) (g. n.)

RECURSO. MESÁRIO FALTOSO, APLICAÇÃO DE MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO Á MESA RECEPTORA DE VOTOS. CONHECIMENTO DO 
RECURSO DIANTE DO CARÁTER PÚBLICO DA MATÉRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL A QUALQUER ATO DO PROCEDIMENTO. Inexistente a 
ciência inequívoca do convocado aos trabalhos eleitorais. Não configurada a desídia no cumprimento do dever. Provimento." (RE – Recurso 
Eleitoral nº 429 – Novo Hamburgo/RS; Acórdão de 03/11/2011; REl. Des. GASPAR MARQUES BATISTA; Publicação: DEJERS – Diário da Justiça 
Eletrônico do TERRS, Tomo 194, data 10/11/2011, página 10). (g. n.)

Ante o exposto, visto que não se comprovou a intimação pessoal do mesário WAGNER RODRIGUES DE MIRANDA, afasto a aplicação da multa 
prevista no art. 124 do Código Eleitoral, com o consequente comando do ASE 175 – Regularização de Ausência aos Trabalhos Eleitorais, na 
inscrição 0289 5482 1537, para o 1º e 2º turno das Eleições 2018.

Publique-se com efeito de intimação. Registre-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Parnaíba/PI, 27 de junho de 2019.

Max Paulo Soares de Alcântara

Juiz Eleitoral da 3ª Zona/PI, em substituição

10ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL Nº 022/2019  PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

PRAZO DE 03 DIAS

O Doutor FABRICIO PAULO CYSNE DE NOVAES, Juiz Eleitoral da 10ª Zona, Picos, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
conta a Resolução TSE 23.546/2017. TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, especialmente 
interessados, eleitores, Delegados de Partidos Políticos dos município de Picos, Aroeiras do Itaim e Paquetá PI, circunscrição desta Zona 
Eleitoral, que foram apresentadas as Prestações de Contas Anuais dos Partidos abaixo discriminados, na forma de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA:
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SIGLA PARTIDO EXERCICIO 
FINANCEIRO

PRESIDENTE(A) TESOUREIRO(A)

MDB Movimento 
Democrático Brasileiro -
Aroeiras do Itaim PI

2018 Maysa Sousa Oliveira Antonio Francisco Alves

PSB Partido Socialista 
Brasileiro-Aroeiras do 
Itaim PI

2018 Edivá Barroso Leal de 
Carvalho

Marilene Rodrigues M 
Barroso

PT Partido dos 
Trabalhadores-Aroeiras 
do Itaim PI

2018 Edilson Rodrigues 
Teixeira

Maria de Fátima de 
Sousa Rodrigues

PSC Partido Social Cristão-
Paquetá PI

2018 Franciarlei Gonçalves 
Nunes

Jose Nilson Bezerra 
Bernardino

PSDB Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro-
Paquetá PI

2018 Elayne Rejane de Sá 
Barros

Joanderson Bruno 
Barbosa de Sousa

MDB Movimento 
Democrático Brasileiro-
Paquetá PI

2018 Cristiano Gonçalves 
Portela

PT Partido dos 
Trabalhadores-Paquetá 
PI

2018 Jerusa Rosália Rodrigues 
Martins

Maria Expedita da 
Conceição Meneses

PP Partido Progressista-
Picos PI

2018 Tazmania Gomes de 
Medeiros Oliveira

Noêmia Maria Feitosa 
Marques

PSDB Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro-
Picos PI

2018 Gutemberg de Moura 
Rocha

Rômulo Araújo Moura 
Rego

PRP Partido Republicano 
Progressista -Picos PI

2018 Waldemar Santos Junior Avelino José Filho

MDB Movimento 
Democrático Brasileiro-
Picos PI

2018 Severo Maria Euláliio 
Neto

Francisco Carneiro 
Bezerra Costa 

PC do B Partido Comunista do 
Brasil-Picos PI

2018 Joaquim Francisco 
Guedes Neto

Antonio de Moura Martins

Facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 03 dias, a contar da publicação deste, apresentar impugnação em petição fundamentada e 
acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, nos termos do art. 45, I 
da Resolução TSE 23.546/2017. 

E, para conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente edital, que permanecerá em cartório, à disposição de qualquer 
interessado, bem como publicado no Diário de Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral  DJE. 

Dado e passado nesta cidade de Picos PI aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2019. Eu, ____________ Luiz Borges de Souza Neto, 
Chefe de Cartório da 10ª ZE/PI digitei e subscrevi.

FABRICIO PAULO CYSNE DE NOVAES

Juiz Eleitoral da 10ª Zona/PI

13ª Zona Eleitoral

Sentenças

SENTENÇAS

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 93-84.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.663/2018)
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PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: VANICLEIDE BARBOSA DO ROSÁRIO

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) VANICLEIDE 
BARBOSA DO ROSÁRIO, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, no dia 28/10/2018 (2º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta na 
informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 
02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 06), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 08).

Notificado(a) (fls. 09), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 12/20). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos presentes autos, observo que não se justifica a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). 
Com efeito, ainda que intempestivamente, o(a) mesário(a) comprovou por documentos motivo legítimo para não ter atendido à convocação 
da Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito para compor a mesa receptora de votos, em face de recente internamento para trabalho de 
parto.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece, como regra geral, a necessidade de imposição de multa, a título 
de sanção, como se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Não obstante a previsão de multa para a ausência aos trabalhos eleitorais, considero que, no caso concreto em comento, deve ser 
dispensada a penalidade, eis que houve demonstração de motivo suficiente à ausência, como acima referido.

Pelo exposto, tendo em vista as informações e documentos constantes nos autos, acolho a justificativa apresentada e dispenso 
o(a) eleitor(a) faltoso(a) do pagamento de multa.

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

Ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Com o trânsito em julgado, adotadas as providências administrativas cabíveis, arquivem-se os autos com baixa.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar
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Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 102-46.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.673/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: THIAGO DE SOUSA DIAS

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) THIAGO DE 
SOUSA DIAS, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas Eleições 
2018, não compareceu, no dia 07/10/2018 (1º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta na 
informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 
02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 06), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 08).

Notificado(a) (fls. 11), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 14/15). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos presentes autos, observo que não se justifica a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). 
Com efeito, ainda que intempestivamente, o mesário comprovou por documentos motivo legítimo para não ter atendido à convocação da 
Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito para compor a mesa receptora de votos, em face de problema de saúde que enfrentava.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece, como regra geral, a necessidade de imposição de multa, a título 
de sanção, como se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Não obstante a previsão de multa para a ausência aos trabalhos eleitorais, considero que, no caso concreto em comento, deve ser 
dispensada a penalidade, eis que houve demonstração de motivo suficiente à ausência, relativo a tratamento médico.

Pelo exposto, tendo em vista as informações e documentos constantes nos autos, acolho a justificativa apresentada e dispenso 
o(a) eleitor(a) faltoso(a) do pagamento de multa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Com o trânsito em julgado, adotadas as providências administrativas cabíveis, arquivem-se os autos com baixa.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 103-31.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.674/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: SANDRA DE SANTANA GAMELEIRA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) SANDRA DE 
SANTANA GAMELEIRA, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, no dia 07/10/2018 (1º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta na 
informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 
02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 05), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 07).

Notificado(a) (fls. 10), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 13/15). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos presentes autos, observo que não se justifica a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). 
Com efeito, ainda que intempestivamente, a mesária comprovou por documentos motivo legítimo para não ter atendido à convocação da 
Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito para compor a mesa receptora de votos, em face de grave problema de saúde em pessoa da 
família.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece, como regra geral, a necessidade de imposição de multa, a título 
de sanção, como se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
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de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Não obstante a previsão de multa para a ausência aos trabalhos eleitorais, considero que, no caso concreto em comento, deve ser 
dispensada a penalidade, eis que houve demonstração de motivo suficiente à ausência, relativo a acompanhamento de tratamento médico de 
familiar.

Pelo exposto, tendo em vista as informações e documentos constantes nos autos, acolho a justificativa apresentada e dispenso 
o(a) eleitor(a) faltoso(a) do pagamento de multa.

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

Ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Com o trânsito em julgado, adotadas as providências administrativas cabíveis, arquivem-se os autos com baixa.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 105-98.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.676/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: ALLYNE RIBEIRO PAES

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) ALLYNE 
RIBEIRO PAES, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas Eleições 
2018, não compareceu, no dia 07/10/2018 (1º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta na 
informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 
02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 06), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 08).

Notificado(a) (fls. 11), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 14/38). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos presentes autos, observo que não se justifica a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). 
Com efeito, ainda que intempestivamente, o mesário comprovou por documentos motivo legítimo para não ter atendido à convocação da 
Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito para compor a mesa receptora de votos, em face de problema de saúde que enfrentava.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece, como regra geral, a necessidade de imposição de multa, a título 
de sanção, como se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.
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§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Não obstante a previsão de multa para a ausência aos trabalhos eleitorais, considero que, no caso concreto em comento, deve ser 
dispensada a penalidade, eis que houve demonstração de motivo suficiente à ausência, relativo a tratamento médico.

Pelo exposto, tendo em vista as informações e documentos constantes nos autos, acolho a justificativa apresentada e dispenso 
o(a) eleitor(a) faltoso(a) do pagamento de multa.

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

Ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Com o trânsito em julgado, adotadas as providências administrativas cabíveis, arquivem-se os autos com baixa.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 110-23.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.681/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: ERONILDES AMORIM DE SOUSA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) ERONILDES 
AMORIM DE SOUSA, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, no dia 07/10/2018 (1º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta na 
informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 
02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 06), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 08).

Notificado(a) (fls. 11), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 14/20). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos presentes autos, observo que não se justifica a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). 
Com efeito, ainda que intempestivamente, a mesária comprovou por documentos motivo legítimo para não ter atendido à convocação da 
Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito para compor a mesa receptora de votos, em face de grave problema de saúde que enfrentava.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece, como regra geral, a necessidade de imposição de multa, a título 
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de sanção, como se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Não obstante a previsão de multa para a ausência aos trabalhos eleitorais, considero que, no caso concreto em comento, deve ser 
dispensada a penalidade, eis que houve demonstração de motivo suficiente à ausência, relativo a tratamento médico.

Pelo exposto, tendo em vista as informações e documentos constantes nos autos, acolho a justificativa apresentada e dispenso 
o(a) eleitor(a) faltoso(a) do pagamento de multa.

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

Ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Com o trânsito em julgado, adotadas as providências administrativas cabíveis, arquivem-se os autos com baixa.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 92-02.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.662/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: JOELMA DOS SANTOS GAMELEIRA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) JOELMA 
DOS SANTOS GAMELEIRA, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, 
nas Eleições 2018, não compareceu, no dia 28/10/2018 (2º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta 
na informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais 
(fls. 02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 06), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 08).

Notificado(a) (fls. 09), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 12/14). 

É o relatório.

Fundamento e decido.
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Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, muito 
embora tenha alegado existência de motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito 
para compor a mesa receptora de votos, a justificativa fora intempestiva.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, deixo de acolher a justificativa apresentada 
extemporaneamente e aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 02 (dois) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 95-54.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.665/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: TATIANA RIBEIRO DOS SANTOS
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SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) TATIANA 
RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, no dia 07/10/2018 (1º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta na 
informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 
02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 06), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 08).

Notificado(a) (fls. 10), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 13/18). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao mesário faltoso. Com efeito, muito embora 
tenha alegado existência de motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito para 
compor a mesa receptora de votos, a justificativa fora intempestiva.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, deixo de acolher a justificativa apresentada 
extemporaneamente e aplico ao(à) eleitor(a) faltosa multa que fixo em R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 02 (dois) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
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da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 101-61.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.672/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: IGOR FERREIRA DA SILVA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) IGOR 
FERREIRA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, no dia 28/10/2018 (2º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta na 
informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 
02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 06), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 08).

Notificado(a) (fls. 11), o(a) mesário(a) não apresentou justificativa (fls. 12). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, apesar 
de notificado, o eleitor não apresentou justificativa com indicação de qualquer motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça 
Eleitoral e comparecido no dia do pleito para compor a mesa receptora de votos.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
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de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 
35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 02 (dois) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 104-16.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.675/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: ALLAN FLÁVIO GONÇALVES DE ASSIS

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) ALLAN 
FLÁVIO GONÇALVES DE ASSIS, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta 
Zona, nas Eleições 2018, não compareceu, nos dias 07/10/2018 e 28/10/2018 (1º e 2º turnos), para exercer as funções de mesário para as 
quais fora nomeado(a). Consta na informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua 
ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 07), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 09).

Notificado(a) (fls. 12), o(a) mesário(a) apresentou justificativa (fls. 15). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, muito 
embora tenha alegado existência de motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito 
para compor a mesa receptora de votos, a justificativa fora intempestiva.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:
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Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, deixo de acolher a justificativa apresentada 
extemporaneamente e aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 03 (três) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 106-83.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.677/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: ANA CAROLINA SOUSA VEIGA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) ANA 
CAROLINA SOUSA VEIGA, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, 
nas Eleições 2018, não compareceu, no dia 28/10/2018 (2º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta 
na informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais 
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(fls. 02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 06), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 08).

Notificado(a) (fls. 09), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 12/18). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, muito 
embora tenha alegado existência de motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito 
para compor a mesa receptora de votos, a justificativa fora intempestiva.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, deixo de acolher a justificativa apresentada 
extemporaneamente e aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 02 (dois) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral
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COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 107-68.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.678/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: BEATRIZ ANTUNES DE OLIVEIRA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) BEATRIZ 
ANTUNES DE OLIVEIRA, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, nos dias 07/10/2018 e 28/10/2018 (1º e 2º turnos), para exercer as funções de mesário para as quais fora 
nomeado(a). Consta na informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos 
trabalhos eleitorais (fls. 02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 07), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 09).

Notificado(a) (fls. 10), o(a) mesário(a) apresentou justificativa (fls. 13). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, muito 
embora tenha alegado existência de motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça Eleitoral e comparecido nos dias do pleito 
para compor a mesa receptora de votos, a justificativa fora intempestiva.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.
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Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, deixo de acolher a justificativa apresentada 
extemporaneamente e aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 03 (três) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 109-38.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.680/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: ELDA LIMA SANTOS DE SOUSA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) ELDA LIMA 
SANTOS DE SOUSA, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, nos dias 07/10/2018 e 28/10/2018 (1º e 2º turnos), para exercer as funções de mesário para as quais fora 
nomeado(a). Consta na informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos 
trabalhos eleitorais (fls. 02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 07), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 09).

Notificado(a) (fls. 10), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 13/18). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, muito 
embora tenha alegado existência de motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito 
para compor a mesa receptora de votos, a justificativa fora intempestiva. Ademais, apresentou a mesária documento que justificaria a sua 
ausência apenas no primeiro turno.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
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decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, deixo de acolher a justificativa apresentada 
extemporaneamente e aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 02 (dois) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 111-08.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.682/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: GERILENE DE ASSIS FARIAS

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) GERILENE 
DE ASSIS FARIAS, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, no dia 07/10/2018 (1º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta na 
informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 
02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 06), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 08).

Notificado(a) (fls. 09), o(a) mesário(a) apresentou justificativa (fls. 12). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, muito 
embora tenha alegado existência de motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito 
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para compor a mesa receptora de votos, a justificativa fora intempestiva.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, deixo de acolher a justificativa apresentada 
extemporaneamente e aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 02 (dois) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 112-90.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.683/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: KEYLANE GALVÃO RIBEIRO

SENTENÇA
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Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) KEYLANE 
GALVÃO RIBEIRO, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, no dia 28/10/2018 (2º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). Consta na 
informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos eleitorais (fls. 
02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 06), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 08).

Notificado(a) (fls. 11), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 14/19). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, muito 
embora tenha alegado existência de motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito 
para compor a mesa receptora de votos, a justificativa fora intempestiva.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, deixo de acolher a justificativa apresentada 
extemporaneamente e aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 02 (dois) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.
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Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 113-75.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.684/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: MARIA DAS DORES DOS SANTOS VIEIRA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) MARIA DAS 
DORES DOS SANTOS VIEIRA, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta 
Zona, nas Eleições 2018, não compareceu, no dia 28/10/2018 (2º turno), para exercer as funções de mesário para as quais fora nomeado(a). 
Consta na informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos trabalhos 
eleitorais (fls. 02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 05), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 07).

Notificado(a) (fls. 09), o(a) mesário(a) apresentou justificativa (fls. 12). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, muito 
embora tenha alegado existência de motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito 
para compor a mesa receptora de votos, a justificativa fora intempestiva.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.
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 Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, deixo de acolher a justificativa apresentada 
extemporaneamente e aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 02 (dois) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 115-45.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.686/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: PALOMA NUNES CARDOSO

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) PALOMA 
NUNES CARDOSO, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, nos dias 07/10/2018 e 28/10/2018 (1º e 2º turnos), para exercer as funções de mesário para as quais fora 
nomeado(a). Consta na informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos 
trabalhos eleitorais (fls. 02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 07), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 09).

Notificado(a) (fls. 12), o(a) mesário(a) não apresentou justificativa (fls. 13). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, apesar 
de notificado, o eleitor não apresentou justificativa com indicação de qualquer motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça 
Eleitoral e comparecido no dia do pleito para compor a mesa receptora de votos.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
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fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 
70,28 (setenta reais e vinte e oito centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 03 (três) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral

COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA – MESÁRIO FALTOSO

AUTOS N. 116-30.2018.6.18.0013 (Protocolo SADP n. 19.687/2018)

PROCEDÊNCIA: SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

INTERESSADO: PRISCILA RIBEIRO FERREIRA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de informação da Chefe do Cartório Eleitoral desta 13ª Zona Eleitoral, sobre ter constatado que o(a) eleitor(a) PRISCILA 
RIBEIRO FERREIRA, qualificado(a) nos autos, apesar de regularmente convocado(a) para compor mesa receptora de votos desta Zona, nas 
Eleições 2018, não compareceu, nos dias 07/10/2018 e 28/10/2018 (1º e 2º turnos), para exercer as funções de mesário para as quais fora 
nomeado(a). Consta na informação, ainda, que o(a) eleitor(a) supracitado(a) não teria apresentado justificativa prévia para sua ausência aos 
trabalhos eleitorais (fls. 02).

Certificado o decurso in albis do prazo para justificativa (fls. 07), nos termos do art. 124 do Código Eleitoral, determinou-se a 
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notificação do(a) mesário(a) faltoso(a) (fls. 09).

Notificado(a) (fls. 14), o(a) mesário(a) apresentou justificativa e documentos (fls. 17). 

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, observo que se impõe a aplicação de penalidade legal (multa) ao(à) mesário(a) faltoso(a). Com efeito, muito 
embora tenha alegado existência de motivo legítimo para não ter atendido à convocação da Justiça Eleitoral e comparecido no dia do pleito 
para compor a mesa receptora de votos, a justificativa fora intempestiva. Ademais, apresentou a mesária documento que justificaria a sua 
ausência apenas no primeiro turno.

Como se sabe, a função de mesário é de extrema relevância para o pleno funcionamento da democracia, eis que não seria possível 
o exercício do sufrágio pelos eleitores sem que se constituíssem validamente as mesas receptoras de votos. A falta injustificada aos trabalhos 
eleitorais, além de ensejar risco de prejuízo ao bom andamento do pleito, revela pouco compromisso do eleitor convocado para com a missão 
que lhe fora confiada.

Em casos como o que se analisa, a legislação brasileira estabelece a necessidade de imposição de multa, a título de sanção, como 
se observa do teor do art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa 
causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por cento) a 1 (um) salário mínimo vigente 
na zona eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo 
fiscal.

§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no 
art. 367.

§ 2º Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 (quinze) dias.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos.

§ 4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no 
decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.

Nesse sentido, quanto à necessidade de imposição da multa legal, vejam-se as palavras de José Jairo Gomes, em seu livro Direito 
Eleitoral, 12ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 602:

O artigo 124 do Código estabelece sanção de multa para o membro de mesa receptora que, sem justa causa, não comparecer ao local, no dia e 
hora determinados. Sendo o faltoso servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão de até 15 dias (§ 2º). Deixando a mesa receptora 
de funcionar, tais sanções serão aplicadas em dobro. As sanções também serão duplicadas no caso de abandono dos trabalhos sem justa 
causa.

 

Importa considerar, ainda, que o valor da multa a ser aplicada, sendo vedada a fixação com base em salário-mínimo, nos termos do 
art. 7º, IV, da Constituição Federal, tem os limites fixados em normativos da Justiça Eleitoral. No presente caso, deve-se observar o Manual de 
Procedimentos Cartorários elaborado no âmbito da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, que fixa os limites máximos e mínimos para a 
penalidade dessa espécie (Quadro VIII – Multas aplicáveis aos eleitores), variando do mínimo de R$ 17,57 ao máximo de R$ 35,14, nos casos 
mais simples, e entre o mínimo de R$ 35,14  e o máximo de R$ 70,28, quando a ausência impede o funcionamento da mesa receptora ou há 
abandono dos trabalhos no decurso da votação. De outro lado, vale registrar que o valor da multa ainda pode ser aumentado em 10 (dez) 
vezes, se mostrar-se insuficiente em face da condição econômica do eleitor infrator, nos termos do art. 367 do Código Eleitoral.

Diante do exposto, e tendo em vista as informações constantes nos autos, deixo de acolher a justificativa apresentada 
extemporaneamente e aplico ao(à) eleitor(a) faltoso(a) multa que fixo em R$ 17,57 (dezessete reais e cinquenta e sete centavos).

Caso seja o(a) mesário(a) servidor(a) público(a) ou autárquico(a), ficará submetida ainda à de 02 (dois) dias de suspensão, devendo-
se oficiar ao seu superior hierárquico.

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

Com o trânsito em julgado, notifique-se o(a) eleitor(a) para pagamento da multa arbitrada, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena 
da permanência de situação de pendência no seu cadastro Eleitoral, sem prejuízo de inscrição em Dívida Ativa da União, com a execução 
judicial cabível.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral, para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

São Raimundo Nonato/PI, 27 de junho de 2019.

Mário Soares de Alencar

Juiz Eleitoral
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19ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL Nº 26/2019

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS

De ordem do Doutor Franco Morette Felício de Azevedo, Juiz Eleitoral desta 19ª Zona de Jaicós, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições 
legais etc.

FAÇO SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação dos Partidos Políticos do 
município de Campo Grande do Piauí/PI, que apresentaram DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS, referente ao 
exercício financeiro de 2017, facultando a qualquer interessado, nos termos do art. 45, I, da Res. TSE nº 23.546/2017, no prazo de 3 (três) dias 
contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das 
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. 

ÓRGÃO PARTIDÁRIO:
COMISSÃO PROVISÓRIA/ DIRETÓRIO 
MUNICIPAL

Nº DO PROCESSO RESPONSÁVEIS LEGAIS  
(PRESIDENTE E TESOUREIRO, 
RESPECTIVAMENTE)

MUNICÍPIO

Partido Democrático Trabalhista – PDT 7-61.2019.6.18.0019 - Alessandra Ferreira Tarquino 
Bezerra
- Sâmio Andisso Bezerra Sousa 

Campo Grande do 

Piauí

Partido Progressista – PP 5-91.2019.6.18.0019 - Francisco José Bezerra
- Adão Manoel de Sousa

Campo Grande do 

Piauí

Partido Comunista do Brasil – PC do B 8-46.2019.6.18.0019 - Antônio José Bezerra
- Edmar Ambrósio de Sá

Campo Grande do 

Piauí

 

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz 
Eleitoral que expedisse o presente Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE – PI e afixada cópia no local público de 
costume. Dado e passado nesta Cidade de Jaicós/PI, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. Eu, Valmar Lopes 
Carvalho de Sousa, Chefe de Cartório, digitei e subscrevo o presente Edital.

Valmar Lopes Carvalho de Sousa 

Chefe de Cartório da 19ªZona

24ª Zona Eleitoral

Aviso de Intimação

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 16-42.2018.6.18.0024

ORIGEM: JOSÉ DE FREITAS-PI (24ª ZONA ELEITORAL - JOSÉ DE FREITAS)

JUIZ:  DR. LUÍS HENRIQUE MOREIRA RÊGO

REQUERENTES: CARLITO DA CUNHA SANTOS – PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA - PRTB; 
JARDELINA MARIA OLIVEIRA PIRES DE MELO - TESOUREIRA

ADVOGADO: Dr. Carlito da Cunha Santos - OAB: 1831/PI

FINALIDADE: INTIMAR AS PARTES DO DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO.
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DESPACHO:   R. H. 

Considerando interposição de Recurso por parte do Representante do Ministério Público Eleitoral, determino que se dê 
vistas dos autos à parte recorrida para que apresente contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio 
Tribunal Regional Eleitoral para julgamento do referido recurso, nos termos dispostos no art. 52, § 2º, da Res./TSE 23.464/2015 c/c art. 
267, do Código Eleitoral.

Cumpra-se.

José de Freitas, 18 de junho de 2019.

Dr. Luís Henrique Moreira Rêgo

Juiz Eleitoral

José de Freitas, 18 de junho de 2019.

                 Dr. Luís Henrique Moreira Rêgo

                Juiz Eleitoral da 24ª Zona/PI

34ª Zona Eleitoral

Editais

Edital nº 21/2019

O Doutor Alexandre Alberto Teodoro da Silva, Juiz Eleitoral em Substituição na 34ª Zona Eleitoral, Circunscrição do Piauí, com sede nesta 
cidade de Castelo do Piauí, nos termos do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017

FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem que, que foram apresentadas as contas finais da campanha 
eleitoral de 2018 das agremiações partidárias abaixo nominadas, as quais estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico 
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/, ficando cientes que qualquer partido político, candidato ou coligação, o 
Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição 
fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias. 

DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO 
PROVISÓRIA

MUNICÍPIO DATA DA ENTREGA

PTB JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI 30/11/2018

MDB JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI 14/11/2018

DEM JUAZEIRO DO PIAUÍ/PI 14/11/2018

DEM BURITI DOS MONTES/PI 12/06/2019

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, a fim de que fiquem cientes e não venham alegar ignorância, determinou o 
Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume deste Fórum. Dado e passado nesta cidade de Castelo 
do Piauí, Comarca de mesmo nome, sede da 34ª Zona Eleitoral, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove 
(28/06/2019). Eu____________(Ronaldo da Silva Alves), Assistente I do Cartório da 34ª Zona, preparei e conferi o presente edital, que é 
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Alexandre Alberto Teodoro da Silva.

Alexandre Alberto Teodoro da Silva

Juiz Eleitoral
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36ª Zona Eleitoral

Aviso de Intimação

AVISO DE INTIMAÇÃO

PROCESSO Nº: 55-03.2018.6.18.0036

SADP nº: 6.120/2018

OBJETO: Prestação de Contas Anual

PARTIDO: Partido Social Cristão - PSC de Tamboril do Piauí, por seu representante, Reginaldo Paladino de Aguiar (Presidente) e Valdece 
Paladino de Aguiar (Tesoureiro)

EXERCÍCIO ANALISADO: 2017

ADVOGADO: Washington Luís Rodrigues Ribeiro OAB/PI 276/00-B

    

FINALIDADE: De ordem do Exmº Sr. Juiz Eleitoral desta 36ª Zona, intimo as partes, por meio do seu advogado constituído nos autos, para que, 
no prazo comum de 03 (três) dias, conforme art. 45, inciso IV da Resolução TSE n.º 23.546/2017, complemente a documentação e/ou 
manifeste-se acerca do relatório preliminar da diligência abaixo:

    • A declaração de ausência de movimentação de recursos relativa aos Exercícios de 2017 e seguintes deve ser preenchida somente através 
do SPCA, através do link Link (SPCA) http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-contas/sistema-de-prestacao-
de-contas-anuais-spca.

    • Deve ser assinada pelos responsáveis pelo diretório municipal: tesoureiro e presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive 
criminalmente, pelo teor da declaração prestada (art. 28,§3º, II).

Canto do Buriti, 27 de junho de 2019.

Emiliane Tayaara Pontes da Silva

Chefe de Cartório - 36ª ZE/PI

AVISO DE INTIMAÇÃO

PROCESSO Nº: 61-10.2018.6.18.0036

SADP nº: 6.158/2018

OBJETO: Prestação de Contas Anual

PARTIDO: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Tamboril do Piauí, por sua representante, Ana Delcides Figueiredo Guedes (Presidente) e 
Maria Divina Valente da Costa Miranda (Tesoureira)

EXERCÍCIO ANALISADO: 2017

ADVOGADO: Washington Luís Rodrigues Ribeiro OAB/PI 276/00-B

    FINALIDADE: De ordem do Exmº Sr. Juiz Eleitoral desta 36ª Zona, intimo as partes, por meio do seu advogado constituído nos autos, para 
que, no prazo comum de 03 (três) dias, conforme art. 45, inciso IV da Resolução TSE n.º 23.546/2017, complemente a documentação e/ou 
manifeste-se acerca do relatório preliminar da diligência abaixo:

    • A declaração de ausência de movimentação de recursos relativa aos Exercícios de 2017 e seguintes deve ser preenchida somente através 
do SPCA, através do link Link (SPCA) http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/entrega-da-prestacao-de-contas/sistema-de-prestacao-
de-contas-anuais-spca.

    • Deve ser assinada pelos responsáveis pelo diretório municipal: tesoureiro e presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive 
criminalmente, pelo teor da declaração prestada (art. 28,§3º, II).

Canto do Buriti, 27 de junho de 2019.

Emiliane Tayaara Pontes da Silva

Chefe de Cartório - 36ª ZE/PI
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40ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL N. 22/2019 (PUBLICAÇÃO DE LISTAGEM DE OPERAÇÕES EFETUADAS NO SISTEMA ELO 3   LOTE 10/2019)

10/2019)

O Excelentíssimo Senhor Nauro Thomaz de Carvalho, Juiz Eleitoral da 40ª Zona, Circunscrição do Piauí, com sede nesta cidade de Fronteiras, 
no uso de suas atribuições legais etc.,

TORNA PÚBLICA, em cumprimento ao disposto nos arts. 17, § 1º, e 18, § 5º, da Res. - TSE n. 21.538/2003, bem assim no art. 7º, § 1º, da Lei n. 
6.996/1982, relação de operações de alistamento eleitoral, transferência de domicílio, segunda via de título e revisão de dados cadastrais 
efetuadas no Sistema ELO 3 a pedido de eleitores, sobre o lote 10/2019 (relatório anexo), envolvendo os municípios integrantes desta 40ª 
Zona.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no DJe e afixada 
cópia no local de costume.

Expedido nesta cidade de Fronteiras/PI, Comarca de mesmo nome, sede da 40ª Zona Eleitoral, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de 
dois mil e dezenove (28.06.2019). Eu, _______________ (SÉRGIO PORTELA DA COSTA), Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, 
o qual é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.

NAURO THOMAZ DE CARVALHO

Juiz Eleitoral da 40ª Zona

ANEXO AO EDITAL N. 22/2019 DA 40ª ZONA ELEITORAL

Origem: ZE 40 Zona: 040 Município: 10022 - ALEGRETE DO PIAUÍ

Data de Processamento: 14/06/2019 a 28/06/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

ALEXANDRA ANA DE JESUS 045915241554 ALISTAMENTO 1015 96 27/06/2019 0010/2019

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 045915251538 ALISTAMENTO 1015 96 27/06/2019 0010/2019

FRANCIMEIRE DE MOURA RODRIGUES 035380871503 TRANSFERÊNCIA 1015 96 26/06/2019 0010/2019

FRANCISCO DE ASSIS LIMA 255022470167 REVISÃO 1015 87 26/06/2019 0010/2019

JOSÉ IGOR RAMOS GRANJA 044592421562 REVISÃO 1015 41 26/06/2019 0010/2019

JOYCE ANA DE JESUS 045915211503 ALISTAMENTO 1015 96 27/06/2019 0010/2019

NILSON FRANCISCO DA SILVA 035382651511 REVISÃO 1040 67 26/06/2019 0010/2019

SALETE DE SOUSA SILVA 045915231570 ALISTAMENTO 1015 96 27/06/2019 0010/2019

Origem: ZE 40 Zona: 040 Município: 10146 - CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

Data de Processamento: 14/06/2019 a 28/06/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

ANTONIA LUZIA DA COSTA 002752291589 REVISÃO 1090 28 25/06/2019 0010/2019

MARIA JOSEFA DE ANDRADE 002351871503 TRANSFERÊNCIA 1090 118 26/06/2019 0010/2019

Origem: ZE 40 Zona: 040 Município: 10855 - FRONTEIRAS

Data de Processamento: 14/06/2019 a 28/06/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

MARIA DA PENHA DA SILVA ANDRADE 002827671503 REVISÃO 1031 10 24/06/2019 0010/2019

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 022962011589 REVISÃO 1163 75 26/06/2019 0010/2019

RITA MARIA DA SILVA 004517571511 SEGUNDA VIA 1139 57 17/06/2019 0010/2019

Origem: ZE 40 Zona: 040 Município: 12050 - SÃO JULIÃO
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Data de Processamento: 14/06/2019 a 28/06/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

JOAO PEREIRA DE ARAUJO 273704270132 REVISÃO 1147 68 24/06/2019 0010/2019

LUARA DA SILVA GALDENCIO 045915201520 ALISTAMENTO 1147 113 17/06/2019 0010/2019

MARIA IDALINA DE SOUSA 043265731511 TRANSFERÊNCIA 1066 37 26/06/2019 0010/2019

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA 045915221597 ALISTAMENTO 1147 113 27/06/2019 0010/2019

Total de documentos impressos: 17

Sentenças

Processo: 16-57.2019.6.18.0040

Classe: Prestação de contas partidárias

Interessado(a): Direção Municipal do MDB de Caldeirão Grande do Piauí/PI

Advogado(a): Juarez Paiva Ribeiro Neto (OAB – PI n. 9.279)

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de prestação de contas anuais protocolizadas neste Cartório Eleitoral pela direção municipal do partido Movimento Democrático 
Brasileiro de Caldeirão Grande do Piauí/PI, concernentes ao exercício de 2014.

Consta à fl. retro certidão emitida pelo Cartório Eleitoral informando sobre a existência de outro processo com as mesmas partes e idêntico 
assunto, autuado sob o n. 405-47.2016.6.18.0040 e proferido julgamento no dia 21.11.2017, tendo a decisão correspondente transitado em 
julgado no dia 04.12.2017.

É o sucinto relatório. Decido.

Vê-se que restou configurada a ocorrência de coisa julgada, considerando que já fora decidido processo cujos parâmetros reproduziram-se no 
presente feito.

Tendo sido aprovadas com ressalvas as contas do referido exercício no bojo daqueles autos, não se pode analisar a mesma demanda no atual 
processo, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada material.

Por conseguinte, extingo o presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V do NCPC, reconhecendo a incidência de coisa 
julgada.

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

Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Cumpridas as devidas formalidades, arquive-se com a devida baixa no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP.

Fronteiras/PI, 27 de junho de 2019.

NAURO THOMAZ DE CARVALHO

Juiz da 40ª Zona Eleitoral
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53ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL N.º 35/2019

O Doutor Carlos Augusto Arantes Júnior, Juiz desta 53ª Zona Eleitoral do Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, etc.

FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de 
Cocal-PI apresentou Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros, na forma do art. 45, inciso I, da Resolução TSE n.º 
23.546/2017, relativa ao Exercício 2018, a qual tramita nesta 53ª Zona Eleitoral do Piauí, nos autos do Processo n.º 28-32.2019.6.18.0053.

E, para que se lhe dê ampla divulgação e, no futuro, ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será afixado 
no lugar de costume e publicado no DJe, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, o oferecimento de impugnação, que 
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de 
bens estimáveis no período.

Dado e passado nesta cidade de Cocal, Estado do Piauí, sede da 53ª Zona Eleitoral, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e 
dezenove (28/06/2019). Eu, _______, Chefe de Cartório da 53ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. 
Juiz Eleitoral. 

Carlos Augusto Arantes Júnior

Juiz Eleitoral da 53ª Zona Eleitoral do Piauí

54ª Zona Eleitoral

Editais

n 14 e 15/2019

EDITAL Nº 014/2019

A Dra. Maria da Paz e Silva Miranda, Juíza Eleitoral da 54ª Zona, Comarca de Demerval Lobão – PI, no uso de suas atribuições legais, etc.

TORNA PÚBLICA a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial partidos políticos, coligações, 
candidatos do município de Demerval Lobão e Lagoa do Piauí e o Ministério Público Eleitoral, que os partidos políticos abaixo relacionados 
apresentaram Prestação de Contas referente à Prestação de contas Anuais de 2017. 

N.º PROCESSO PARTIDO POLITICO

5-20.2018.6.18.0054 MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

6-05.2018.6.18.0054 PSB – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

16-15.2019.6.18.0054 DEM – DEMOCRATAS

17-97.2019.6.18.0054 MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Aos partidos políticos, coligações, candidatos e Ministério Público Eleitoral é facultado, no prazo de cinco (05) dias contados da publicação 
deste edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios 
e circunstâncias, tudo em conformidade com o disposto no art. 31 da resolução TSE n.º 23.546/2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, mandei expedir o presente Edital, que será afixado no lugar 
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de costume deste Fórum e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Piauí. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Demerval 
Lobão, Estado do Piauí, Cartório da 54ª Zona Eleitoral, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove. Eu, ____, Chefe de 
Cartório Eleitoral, digitei e subscrevi.

Maria da Paz e Silva Miranda

Juíza Eleitoral

EDITAL Nº 015/2019

A Dra. Maria da Paz e Silva Miranda, Juíza Eleitoral da 54ª Zona, Comarca de Demerval Lobão – PI, no uso de suas atribuições legais, etc.

TORNA PÚBLICA a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial partidos políticos, coligações, candidatos 
do município de Demerval Lobão e Lagoa do Piauí e o Ministério Público Eleitoral, que os partidos políticos abaixo relacionados apresentaram 
Prestação de Contas referente à Prestação de contas Anuais de 2018. 

N.º PROCESSO PARTIDO POLITICO

16-15.2019.6.18.0054 DEM – DEMOCRATAS

17-97.2019.6.18.0054 MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Aos partidos políticos, coligações, candidatos e Ministério Público Eleitoral é facultado, no prazo de cinco (05) dias contados da publicação 
deste edital, a apresentação de impugnação, que deve ser apresentada em petição fundamentada, relatando fatos e indicando provas, indícios 
e circunstâncias, tudo em conformidade com o disposto no art. 31 da resolução TSE n.º 23.546/2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, mandei expedir o presente Edital, que será afixado no lugar 
de costume deste Fórum e publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Piauí. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Demerval 
Lobão, Estado do Piauí, Cartório da 54ª Zona Eleitoral, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove. Eu, ____, Chefe de 
Cartório Eleitoral, digitei e subscrevi.

Maria da Paz e Silva Miranda

Juíza Eleitoral

57ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL nº 29/2019

PRAZO: 10 DIAS

De ordem da Exma. Sra. Dra. Mariana Marinho Machado, Juíza da 57ª Zona Eleitoral do Piauí, sediada em Itainópolis-PI, no uso de suas 
atribuições legais,

TORNO PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, relação, que ficará disponível em cartório, contendo nome 
e a inscrição eleitoral dos eleitores que requereram e tiveram deferido alistamento eleitoral, transferência de domicílio, revisão cadastral ou 
segunda via referente ao Lote n. 9/2019, que compreende o período de 15/05/2019 a 31/05/2019.

Pelo presente, ficam os partidos políticos notificados de que a relação de inscrições e transferências deferidas, com os respetivos endereços, 
relativas ao citado lote, estará disponível para consulta no cartório eleitoral a partir do dia 01/07/2019, quando passará a correr o prazo de 10 
(dez) dias para apresentação de recurso, conforme prescrevem o art. 17, § 1º, e o art. 18, § 5º, ambos da Resolução TSE n. 23.537, de 
14.10.2003.
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E para se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume e 
no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Expedido nesta cidade de Itainópolis-PI, em 28 de junho de 2019. Eu, 
____________ (Bel. Eldro César Gonçalves Moura Reis), Chefe de Cartório, preparei, conferi e subscrevo, de ordem, o presente edital.

Bel. ELDRO CÉSAR GONÇALVES MOURA REIS

Chefe de Cartório

Justiça Eleitoral - 57ª Zona/PI

ELO - Cadastro Eleitoral

Relação de Títulos Impressos para Afixação

Origem: ZE 57 Zona: 057 Municipio: 10979 - ISAÍAS COELHO

Data de Processamento: 15/05/2019 a 31/05/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

ADÃO JOSÉ DE CARVALHO 042776681562 REVISÃO 1023 70 28/05/2019 0009/2019

GENILTON DA SILVA VERA 376767130183 REVISÃO 1023 69 29/05/2019 0009/2019

IRANI DE SOUSA VERA 042777911570 REVISÃO 1023 71 29/05/2019 0009/2019

JOSE VILMAR RODRIGUES DA COSTA 030767831503 TRANSFERÊNCIA 1066 79 27/05/2019 0009/2019

RENATA VERESSINO DE PAULO 044899291570 REVISÃO 1023 69 28/05/2019 0009/2019

VALDENISE RODRIGUES VERAS 026347251538 TRANSFERÊNCIA 1082 94 27/05/2019 0009/2019

19/06/2019 10:10

1

Justiça Eleitoral - 57ª Zona/PI

ELO - Cadastro Eleitoral

Relação de Títulos Impressos para Afixação

Origem: ZE 57 Zona: 057 Municipio: 10995 - ITAINÓPOLIS

Data de Processamento: 15/05/2019 a 31/05/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

AGUIDA MARIA MENDES DE OLIVEIRA 039490361503 TRANSFERÊNCIA 1228 58 27/05/2019 0009/2019

ALAN SILVA BESERRA BARROS 045874021562 ALISTAMENTO 1210 44 21/05/2019 0009/2019

BRUNO DA SILVA LEAL 045874031546 ALISTAMENTO 1228 58 24/05/2019 0009/2019

CARLIVANHA SILVA OLIVEIRA 045874011589 ALISTAMENTO 1228 58 20/05/2019 0009/2019

CLEONICE BARBOSA DA SILVA 006956741520 REVISÃO 1163 38 24/05/2019 0009/2019

DOMINGAS DA CONCEICAO FERRAZ 022528501546 REVISÃO 1210 44 20/05/2019 0009/2019

FRANCILEIDE GOMES DA SILVA 033195301570 REVISÃO 1074 14 23/05/2019 0009/2019

INÁCIA MARIA DO NASCIMENTO 028451661503 TRANSFERÊNCIA 1155 61 24/05/2019 0009/2019

JOAO DE SOUSA FILHO 018856771520 REVISÃO 1015 30 15/05/2019 0009/2019

JOÃO PAULO FREITAS BATISTA 045874051503 ALISTAMENTO 1210 44 30/05/2019 0009/2019

JOSE DE FATIMA OLIVEIRA SILVA 027779451597 TRANSFERÊNCIA 1074 95 23/05/2019 0009/2019

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA 045872561520 REVISÃO 1066 10 23/05/2019 0009/2019

KLEBERSON MOURA MONTEIRO SANTOS IBIAPINA 045874041520 ALISTAMENTO 1120 96 29/05/2019 0009/2019

MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA 032171011538 REVISÃO 1074 15 23/05/2019 0009/2019

PEDRO GONCALVES RIBEIRO 010390401554 REVISÃO 1163 38 21/05/2019 0009/2019

ROSINALDA ANJOS DE SOUSA VELOSO 039560761570 REVISÃO 1228 58 20/05/2019 0009/2019

THAÍS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 042834181503 REVISÃO 1163 48 27/05/2019 0009/2019



Ano2019, Número 120                          Teresina, segunda-feira, 1 de julho de 2019                                                              Página 63

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 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-pi.jus.br

19/06/2019 10:10

2

Justiça Eleitoral - 57ª Zona/PI

ELO - Cadastro Eleitoral

Relação de Títulos Impressos para Afixação

Origem: ZE 57 Zona: 057 Municipio: 12556 - VERA MENDES

Data de Processamento: 15/05/2019 a 31/05/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

CREUZA LUZIA DA SILVA DOS ANJOS 033196151503 REVISÃO 1040 23 20/05/2019 0009/2019

EDMAR JOSE DOS REIS 023819541554 TRANSFERÊNCIA 1015 97 31/05/2019 0009/2019

LUANA IRISMA DE SOUSA 043581301570 REVISÃO 1040 34 30/05/2019 0009/2019

Total de documentos impressos : 26

19/06/2019 10:10

3

61ª Zona Eleitoral

Editais

E D I T A L Nº 014/2019

O Dr. NOÉ PACHECO DE CARVALHO, Juiz Eleitoral da 61ª Zona – Floriano, no uso das atribuições legais, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, do deferimento dos pedidos de Inscrição, Transferência, Revisão e 
Segunda Via, conforme anexo, referente ao período de 06.06.2018 a 26.06.2019, Lote 011/2018, desta 61ª Zona Eleitoral, município de 
Floriano (PI), cuja relação será publicada no Diário de Justiça Eletrônico e afixada em Cartório, para ciência dos interessados.

E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a expedição do presente Edital para 
fins de impugnação/recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contra tais deferimentos nos termos do art. 17, §1º da Resolução TSE n° 21.538/2003, 
bem como do art. 7º, da Lei n.º 6.996/82.

Dado e passado nesta cidade de Floriano, aos vinte e  seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. Eu, ________, Cicero 
Giscard de Alencar Feitosa, Chefe de Cartório em substituição da 61ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que vai assinado pelo 
Exmo Juiz Eleitoral. 

Dr. Noé Pacheco de Carvalho

Juiz Eleitoral

ANEXO DO EDITAL 014/2019/61ª ZE

Origem: CA 103 Zona: 061 Municipio: 10774 - FLORIANO

Data de Processamento: 06/06/2018 a 26/06/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

ADENILSON PEREIRA RODRIGUES 045422421570 ALISTAMENTO 1422 173 05/06/2019 0011/2018

ALISSON HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA 045422401503 ALISTAMENTO 1589 227 05/06/2019 0011/2018

ANALICE SOUSA SILVA 045422531520 ALISTAMENTO 1562 256 18/06/2019 0011/2018

CARLOS AGRISON FRANÇA DE OLIVEIRA 038896891538 TRANSFERÊNCIA 1589 227 19/06/2019 0011/2018

CICERO TEODORO ALVES NETO 021642261554 REVISÃO 1627 237 13/06/2019 0011/2018

CREUMARA FERREIRA DE AQUINO 025387301589 SEGUNDA VIA 1643 242 17/06/2019 0011/2018

DAMIANA DOS SANTOS NEVES 029213621228 TRANSFERÊNCIA 1589 227 07/06/2019 0011/2018

DANIELA ALVES BARBOSA 045422461503 ALISTAMENTO 1562 256 10/06/2019 0011/2018
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DANIELA LOPES DE SOUSA BARROS 044128401511 SEGUNDA VIA 1430 174 14/06/2019 0011/2018

DENILSON ALVES RIBEIRO 041506971597 REVISÃO 1562 215 13/06/2019 0011/2018

EDINALVA ALVES DE CASTRO 019044711520 REVISÃO 1570 255 04/06/2019 0011/2018

EDUARDA PAULA PEREIRA DOS SANTOS 045422451511 ALISTAMENTO 1422 173 10/06/2019 0011/2018

EMANUELI BUENO DE SOUSA 041868451554 TRANSFERÊNCIA 1570 255 12/06/2019 0011/2018

ENEDINO COUTINHO PEREIRA 030584521031 TRANSFERÊNCIA 1589 227 04/06/2019 0011/2018

FRANCISCA LIDIA DE AZEVEDO SILVA 010413381538 REVISÃO 1503 197 24/06/2019 0011/2018

FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA E SILVA 006678681589 REVISÃO 1430 175 11/06/2019 0011/2018

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 044629061503 REVISÃO 1660 253 11/06/2019 0011/2018

FRANCYLEIDE DA SILVA RODRIGUES 036328381538 TRANSFERÊNCIA 1562 256 13/06/2019 0011/2018

GABRIEL CAMINHA ALVES LIMA 045422481562 ALISTAMENTO 1570 255 11/06/2019 0011/2018

GABRIELA DE AQUINO LEITE 080306641104 TRANSFERÊNCIA 1422 173 10/06/2019 0011/2018

GENIVALDO SOUZA BERNARDO 023197170809 TRANSFERÊNCIA 1660 253 04/06/2019 0011/2018

GILSON BEZERRA DA ROCHA 016576661570 REVISÃO 1414 163 10/06/2019 0011/2018

HAYLLA NEYANNE LIMA BRITO 045422501589 ALISTAMENTO 1562 256 11/06/2019 0011/2018

HELENA CIPRIANO BORGES SOUSA 028658511554 REVISÃO 1406 260 17/06/2019 0011/2018

HÉLIO LIMA LIRA 042051311520 SEGUNDA VIA 1449 177 11/06/2019 0011/2018

JACILENE DE SOUZA SILVA 036303151511 REVISÃO 1562 256 14/06/2019 0011/2018

JENNY SOUSA SÁ 034127691503 SEGUNDA VIA 1490 193 25/06/2019 0011/2018

JOANA D'ARC BORGES DE OLIVEIRA 025383321597 TRANSFERÊNCIA 1406 260 17/06/2019 0011/2018

JOÃO CARLOS OLIVEIRA SILVA 045422441538 ALISTAMENTO 1589 227 07/06/2019 0011/2018

JOSE DE ARIBAMAR RODRIGUES COSTA 024520111503 TRANSFERÊNCIA 1449 259 14/06/2019 0011/2018

JOSÉ LEONARDO DA SILVA SANTOS 025377871562 REVISÃO 1449 177 11/06/2019 0011/2018

KAIO FELIPE PEREIRA GONÇALVES 041506761562 TRANSFERÊNCIA 1554 211 03/06/2019 0011/2018

KÁTIA CILENE PEREIRA DA SILVA 045422561570 ALISTAMENTO 1406 260 26/06/2019 0011/2018

KELSON JEFFERSON DE SOUSA REIS 039665281538 TRANSFERÊNCIA 1660 253 03/06/2019 0011/2018

LAUANDA PEREIRA DOS SANTOS 045422571554 ALISTAMENTO 1449 259 26/06/2019 0011/2018

LOÍS MIRIOSMAR MORAES SANTOS 043954691538 TRANSFERÊNCIA 1503 258 18/06/2019 0011/2018

LUCIVANE AVELINO 045422471589 ALISTAMENTO 1422 173 10/06/2019 0011/2018

LUIS GUSTAVO MARTINS CRUZ RIBEIRO 045422361520 ALISTAMENTO 1660 253 03/06/2019 0011/2018

MAILDIS PAULA DA SILVA 039992691511 REVISÃO 1570 255 05/06/2019 0011/2018

MAISA OSÓRIO BARBOSA 041509761554 REVISÃO 1627 237 25/06/2019 0011/2018

MANOEL TOSCANO PEREIRA DE CARVALHO 017313301198 TRANSFERÊNCIA 1660 253 05/06/2019 0011/2018

MARCIA BARBOSA DA SILVA 041509881597 REVISÃO 1643 257 12/06/2019 0011/2018

MARCOS SOUZA DOS SANTOS 045422521546 ALISTAMENTO 1554 211 17/06/2019 0011/2018

MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA 025402181589 REVISÃO 1457 181 06/06/2019 0011/2018

MARIA DO DESTERRO MATOS DE MIRANDA 369096040159 REVISÃO 1589 225 24/06/2019 0011/2018

MARIA JOSE DE SOUSA 007251401589 TRANSFERÊNCIA 1589 227 05/06/2019 0011/2018

MARIA NILCE CARDOSO OLIVEIRA 031145571546 TRANSFERÊNCIA 1570 255 12/06/2019 0011/2018

MATEUS FELIPE DE ARAUJO 045422541503 ALISTAMENTO 1589 227 19/06/2019 0011/2018

MATEUS LIMA DOS SANTOS 045422491546 ALISTAMENTO 1562 256 11/06/2019 0011/2018

MATHEUS OLIVEIRA CAVALCANTE 042050211597 REVISÃO 1562 216 18/06/2019 0011/2018

MOISÉS ARAUJO DOS SANTOS LIMA 045422511562 ALISTAMENTO 1503 258 14/06/2019 0011/2018
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OSMAN HOLANDA MENDES 022786861546 TRANSFERÊNCIA 1570 255 07/06/2019 0011/2018

REGINALDO SOUSA OLIVEIRA 025377841511 TRANSFERÊNCIA 1422 173 12/06/2019 0011/2018

ROBERVALDO FERREIRA DIAS 042446421520 TRANSFERÊNCIA 1422 173 03/06/2019 0011/2018

ROSENILDE NUNES MARTINS DA SILVA 045422431554 ALISTAMENTO 1570 255 06/06/2019 0011/2018

SAMARA TAINI FERREIRA DA SILVA 041202901520 SEGUNDA VIA 1562 212 25/06/2019 0011/2018

SAMUEL SOARES DE SOUSA 045422411597 ALISTAMENTO 1660 253 05/06/2019 0011/2018

SANDRA MARIA ALVES LIMA OSÓRIO 027789141546 TRANSFERÊNCIA 1635 238 04/06/2019 0011/2018

SEBASTIANA VIEIRA DA PAZ 197731040108 TRANSFERÊNCIA 1562 256 07/06/2019 0011/2018

SOLANGE DE SOUSA BARROS LIMA 031276471546 SEGUNDA VIA 1562 216 18/06/2019 0011/2018

THAMARA CLERIA COÊLHO DE AMORIM 045031631503 REVISÃO 1520 206 03/06/2019 0011/2018

THIAGO BRITO RODRIGUES 045422371503 ALISTAMENTO 1570 255 04/06/2019 0011/2018

VALDY MODESTO DOS REIS JUNIOR 045422551597 ALISTAMENTO 1562 256 24/06/2019 0011/2018

VALECI VIEIRA SOBRINHO 007158762399 REVISÃO 1430 176 26/06/2019 0011/2018

VANESSA FERREIRA DA SILVA 042387541503 TRANSFERÊNCIA 1570 255 03/06/2019 0011/2018

WALKELLY ROCHA DA SILVA 045422381597 ALISTAMENTO 1660 253 05/06/2019 0011/2018

WILSON CARVALHO SILVA 045422391570 ALISTAMENTO 1635 238 05/06/2019 0011/2018

ZILDA RODRIGUES MARTINS 013065651139 TRANSFERÊNCIA 1635 238 07/06/2019 0011/2018

63ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL N.º 006/2019

 EDITAL N.º 006/ 2019, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 O DOUTOR SEBASTIÃO FIRMINO LIMA FILHO, JUIZ DA 63.ª ZONA ELEITORAL, da Circunscrição do Piauí, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER a quem interessar possa ou deste tiver conhecimento, notadamente aos Partidos Políticos da cidade de 
Teresina, que, em despacho nos autos do Processo SEI N.º 0010328-79.2019.6.18.8063 determinou o cancelamento, por motivo de 
falecimento, das inscrições dos eleitores a seguir relacionados, com as respectivas datas de óbitos, nos termos do art. 71, IV, do Código 
Eleitoral: :FRANCISCA DA SILVA LIVRAMENTO, 0292 3807 1520, 23.11.2018, MARIA DE LURDES FERREIRA, 0022 7575 1597, 29.11.2018, 
TEREZINHA JESUS MARINHO CASTELO BRANCO, 0290 6152 1503, 15.12.2018, CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA, 0239 6175 0795, 25.12.2018, 
CILANILDE CASTRO DOS SANTOS, 0232 5377 1503, 14.12.2018, DOMINGAS ALVES PEREIRA OLIVEIRA, 0106 0978 1546, 28.11.2018, EVANDRO 
ALVES DA SILVA, 0087 4251 1503, 30.11.2018, FRANCISCA MARIA SOARES, 0159 5925 1520, 11.12.2018, FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO, 
0010 0811 1503, 11.12.2018, FRANCISCO DA ROCHA, 0006 9535 1511, 08.12.2018, FRANCISCO FELIX DA ROCHA, 0088 9737 1295, 19.12.2018, 
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, 0065 6998 1562, 30.11.2018, GABRIEL GERMANO DE SOUSA, 0023 5981 1520, 19.12.2018, JOAO CAMPELO 
DA SILVA, 0007 5361 1503, 04.12.2018, JOAO HONORATO DE LIMA SILVA, 0065 4264 1562, 19.12.2018, JOSÉ ALVES FILHO, 0026 7318 1554, 
13.12.2018, MARCOS BARRETO CAMPOS, 0001 7936 0817, 06.12.2018, MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA, 0106 5214 1503, 26.11.2018, MARIA 
EDITH E SOUSA SILVA, 0163 2717 1597, 28.07.2018, MARIA NUNES DA SILVA, 0056 3893 1538, 20.11.2018, NEYRANDY FERREIRA DE MELO E 
SOUSA, 0188 1215 1554, 25.12.2018, OSMAR DE OLIVEIRA COSTA, 0215 8443 1554, 05.12.2018, OSMARINA ARAUJO LOPES, 0393 1903 1520, 
28.11.2018, PEDRO BORGES DE SOUSA, 0429 9198 1562, 02.12.2018, RAIMUNDA COSTA DA SILVA, 0105 9779 1546, 30.11.2018, RAIMUNDA 
EVANGELISTA DOS SANTOS, 0079 8274 1570, 23.11.2018, RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA, 0046 3501 1597, 24.12.2018, RAIMUNDO 
NONATO DOS SANTOS, 0016 2503 1597, 18.12.2018, THIAGO MARQUES DE SOUSA, 0420 8971 1597, 11.12.2018, VICENTE DE PAULA VIANA, 
0285 9881 1546, 23.11.2018, LEONARDO SILVA, 0475 8487 1147, 10.02.2019, MARIA IRACEMA DA SILVA, 0200 3652 1538, 04.06.2019, 
RAIMUNDO BARBOSA, 0173 2035 1562, 05.05.2019, JOÃO ALVES BESERRA, 0034 9149 1589, 26.04.2019, JOSIMAR RUFINO DE CARVALHO, 
0085 1704 1554, 24.07.2018, MARCILENE DA SILVA, 0347 4632 1538, 14.01.2019. Dado e passado nesta cidade de Teresina  Capital do Estado 
do Piauí, aos 25 dias de junho de dois mil e dezenove. Eu, Tânia Maria de Carvalho Tôrres, ___________ Técnico Judiciário da 63ª Zona da 
Circunscrição do Piauí, o digitei e subscrevi.

                                                                  Teresina -PI, 28 de junho de 2019

                                         SEBASTIÃO FIRMINO LIMA FILHO

                                                                          Juiz da 63ª Zona Eleitoral
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64ª Zona Eleitoral

Sentenças

SENTENÇAS DA 64ª ZE PARA PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS

NOTÍCIA CRIME Nº 11-65.2016.8.18.0064

NOTICIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

NOTICIADA: DENISE DE SOUSA LEAL MARTINS MOURA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Notícia-Crime eleitoral instaurada com vistas a apurar a prática do crime previsto no art. 296, caput, da Lei nº 4.737/1965 (Código 
Eleitoral), tendo como suposta autora do fato Denise de Sousa Leal Martins Moura.

Instado a se manifestar o Ministério Público Eleitoral requereu a extinção da punibilidade pela incidência da prescrição.

É o relatório. Decido.

Verifico que há nos autos uma lamentável causa determinante da prescrição, conforme se verifica numa análise detalhada dos autos.

No caso dos autos incide a regra do art. 109, do CP, que diz: “A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,(...), regula-se pelo 
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime.” É aqui o caso de aplicação da chamada prescrição em abstrato.

Para o delito em comento, de acordo com a regra do inciso VI do art. 109 do CP tal crime tem seu prazo prescricional estabelecido em 03 (três) 
anos.

Tal prazo, que começou a fluir a partir do dia do recebimento da Notícia Crime (art. 117, I, do CP). Acontece que entre a data do recebimento 
da denúncia e a data de hoje transcorreu prazo superior a 03 (três) ano estabelecido para a prescrição do crime.

Isto posto, de acordo com as razões acima postas, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP decreto, em concordância com 
parecer ministerial, a extinção da punibilidade da acusada supramencionada.

Sem condenação em custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça Eleitoral.

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Inhuma, 26 de junho de 2019

Expedito Costa Júnior

Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº: 16-12.2016.6.18.0064
OBJETO: Prestação de Contas Anual
INTERESSADO(S): Partido dos Trabalhadores – PT – Diretório Municipal de Inhuma
                                Romualdo Tomaz de Sousa – Presidente
                                Dênis Rangel da Silva Mendes - Tesoureiro
ADVOGADO: Dr. Germano Tavares Pedrosa e Silva – OAB/PI nº 5952
MUNICÍPIO: IPIRANGA DO PIAUÍ (PI)
EXERCÍCIO ANALISADO: 2015

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Prestação de Contas Anual do exercício financeiro de 2015, protocolizada pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – 
PT.

Em cumprimento à Lei n° 9096/95, o Partido apresentou a prestação de contas dentro do prazo legal, em 28/4/2016.

Após análise das peças apresentadas pelo partido em comento, a analista responsável emitiu parecer técnico às fls. 38/41, 
opinando pela desaprovação da prestação de contas.
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Parecer do Ministério Público Eleitoral às fls. 42, opinativo pela desaprovação da prestação de contas.

Vieram, então, os autos conclusos.

É o relatório, decido.

Da análise acurada da documentação apresentada nos autos, constatou-se que o Partido em comento cumpriu o dever de 
apresentar a movimentação financeira do partido no decorrer do exercício financeiro de 2015 no prazo legal, que encerrou em 2/5/2016. 
Constitui obrigação dos partidos políticos prestar contas à Justiça Eleitoral referente ao exercício findo, até 30 de abril do ano seguinte, nos 
termos do art. 32 da Lei nº 9.095/95 c/c art. 3º, II, da Resolução TSE nº 21.841/04, para fins de análise e aprovação, o que foi cumprido pelo 
Partido.

Compulsando-se os autos constatou-se que o referido partido deixou de apresentar vários documentos exigidos quando da 
entrega da prestação de contas como a relação das contas bancárias abertas em nome do partido e seus respectivos extratos, a relação dos 
agentes responsáveis pela movimentação das contas, o demonstrativo dos fluxos de caixa, a demonstração do resultado do exercício, o 
demonstrativo de doações recebidas, o demonstrativo de receitas e despesas e o demonstrativo das contribuições recebidas.

  O partido não apresentou relação de contas bancárias embora tenha recebido o valor de R$ 273,70 (duzentos e setenta e 
três reais e setenta centavos) do Fundo Partidário, conforme informação deste, conforme extrato provisório entregue pelo partido junto com 
a prestação de contas. Além disso, o Partido lançou despesas estimáveis com locação do imóvel sede, água, luz, gasto com Contador e 
secretária, mas não apresentou relação de gastos com Advogado, embora tenha que registrar na prestação de contas toda movimentação 
financeira, ainda que estimável, sob pena de caracterizar infração ao art. 13, parágrafo único, da Resolução TSE nº 21.841/2004. 

Conclui-se, assim, que, a falta dos documentos essências à análise da prestação de contas constitui irregularidade de 
natureza grave, comprometendo a regularidade das contas apresentadas pelo Partido.

Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, Município de Ipiranga do Piauí - 
Piauí, nos termos da Resolução nº 23.553/2017, art. 77, III. Como consequência, DETERMINO em desfavor do partido político municipal em 
epígrafe a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, pelo período de 3 (três) meses, contados do ano seguinte ao da 
ocorrência do Trânsito em Julgado, com fundamento no art. 77, §§ 4º e 6º da Resolução TSE nº 23.553/2017.

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

Por fim, em observância do art. 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017, dê-se vista dos presentes autos ao Representante do Ministério Público 
Eleitoral para se manifestar acerca do interesse em recebimento de cópia integral desta Prestação de Contas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Inhuma, 27 de junho de 2019

Expedito Costa Júnior

Juiz Eleitoral

PROCESSO Nº: 111-42.2016.6.18.0089
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2016
REQUERENTE(S): PARTIDO DA REPÚBLICA – Diretório Municipal de Ipiranga do Piauí
                                FRANCISCO MÁRIO MENDES – Presidente
                                LUIS EDUARDO NOGUEIRA MENDES PORTELA - Tesoureiro
ADVOGADO(A): MARIA FRANCINEIDE DA SILVA FONTES – OAB/PI Nº 5626
PROCEDÊNCIA: IPIRANGA DO PIAUÍ (PI) (64º ZONA ELEITORAL DE INHUMA)

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Prestação de Contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2016, apresentada pelo 
Partido da República - PR, de Ipiranga do Piauí, em cumprimento às normas estabelecidas pela Lei 9.504, de 30 e setembro de 1997, 
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.463/2015.

A prestação de contas foi protocolizada tempestivamente.

Publicado Edital no Diário de Justiça Eletrônico para eventual impugnação, o prazo transcorreu sem impugnação da mesma (fls. 12).

Efetuado o exame das contas, a analista emitiu relatório preliminar para expedição de diligências (fls. 16/18). Intimado, o Partido apresentou 
documentos e nova prestação de contas e juntou documentos (fls. 19/30).

Com vistas dos autos, o Representante do Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas examinadas (fl. 40).

É o relatório. Decido.
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A presente prestação de contas seguiu o rito simplificado por se tratar de município com menos de cinquenta mil eleitores, como determinado 
no artigo 28, § 11 da Lei 9.504/97 c/c o artigo 57, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015.

Compulsando os autos, pude constatar que a prestação de contas do Partido não trouxe todas as peças obrigatórias exigidas por lei, visto que 
não apresentou os extratos definitivos da conta corrente movimentada e também não apresentou as procurações constituindo advogado para 
o Presidente e o Tesoureiro. Além disso, a Prestação de Contas entregue apresentou divergências entre as despesas das contas parciais e 
finais, onde foram constatados gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados 
à época (art. 43, § 6º, da Res. TSE nº 23.463/2015).

O Partido não buscou sanar as inconsistências apontadas no relatório, o que nos permite concluir que as falhas apontadas maculam as contas 
prestadas, o que nos impõe a reprová-las.

Diante do exposto, com fundamento nas normas estabelecidas na Lei 9.504/97, c/c o artigo 68, III da Resolução TSE nº 23.463/2015, julgo 
DESAPROVADAS as contas de campanha do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, diretório municipal de Ipiranga do Piauí, nas Eleições Municipais de 
2016. Como consequência, DETERMINO em desfavor do partido político municipal em epígrafe a perda do direito ao recebimento da cota do 
Fundo Partidário, pelo período de três meses, contados do ano seguinte ao da ocorrência do trânsito em julgado, com fundamento no artigo 
68, §§ 3º e 5º da Resolução TSE nº 23.463/2015

Por fim, em observância do art. 74 da Resolução TSE nº 23.463/2015, dê-se vista dos presentes autos ao Representante do Ministério Público 
Eleitoral para se manifestar acerca do interesse em recebimento de cópia integral desta Prestação de Contas.

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

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas.

Sem custas.

Inhuma, 26 de junho de 2019

Expedito Costa Júnior

Juiz Eleitoral

Processo nº: 25-44.2019.6.18.0064

AUTOS DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL – ÓBITOS

Falecido(s): MANOEL ALEXANDRE LOPES, MARIA JOSEFA DE SOUSA, GALDÊNCIO ALVES PEREIRA, EDVAR DE CARVALHO SANTOS, FRANCISCA 
MARIA DE JESUS, MARIA RAIMUNDA DE SOUSA, EPIFANIO VIEIRA BORGES, FRANCISCO ALVES DA SILVA, MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO, 
VALDINÁ GREGÓRIO DA SILVA, ANTÔNIO DE JESUS MORAES, JOSE ISIDIO DA CUNHA, JOSÉ AVELINO DE LIMA, EDIMILSON BEZERRA DA SILVA, 
ANTONIO JOAQUIM BEZERRA, MARTIM ANTÔNIO FERREIRA, MARINA IZABEL DOS SANTOS, ANA ALVES FONTES, FRANCISCA DA CRUZ VIEIRA, 
MARIA ANGELINA DE JESUS, TERESINHA DE JESUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, KELTON IRAN FERREIRA SILVA, JOÃO BATISTA DE SOUZA, 
IRACEMA DA SILVA SOARES, IRENE DA CONCEIÇÃO SILVA, LUIS FERREIRA DE SOUSA, MARIA DA SOLIDADE SANTANA DE MOURA, ALCIDES 
ANTONIO RODRIGUES, DEUSENI DE JESUS PACHECO SANTOS, NATANIEL AVELINO DA CRUZ, JOANA DOS SANTOS ABREU, FRANCISCO 
GONÇALVES GUIMARÃES, DANIEL WEYDSON DA SILVA, MARIA RICARDO DOS SANTOS SOUSA, JORGES SANTOS DE OLIVEIRA, ANTÔNIA 
AMBROZINA DA CONCEIÇÃO, JOSÉ LIBERALINO FERREIRA, LEONÍSIA ISABEL DE SOUSA, MARIA FRANCISCA MORAIS, JOSÉ DA SILVA, JOANA 
ZIFIRINA DE JESUS SILVA, ROMÁRIO GOMES MARTINS, FRANCISCO ANTÔNIO DE CARVALHO e MARIA ROSA DE OLIVEIRA

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de Processo de CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS, relativo aos óbitos informados ao Cartório Eleitoral desta 64ª ZE, 
registrados nos meses de outubro de 2018 (fls. 02/05) e de janeiro a março de 2019 (fls. 08/10, 12/14, 16/19, 34/37, 41/44, 46/47, 51/53, 
61/62, 69/71, 77/79, 83/84, 87/89 e 91/92).

Juntada das consultas correspondentes fls. 06, 11, 15, 20/26, 28/29, 31/33, 38/40, 45, 49/50, 54, 56/58, 60, 64, 66/68, 72/75, 80/81, 85/86, 90 
e 93/114. Quanto ao resultado dessas constatou-se que os eleitores ANTONIA PEREIRA DA CUNHA, TE. Nº 000901751503 (fl. 30); ANTOMNIO 
ZENO VIEIRA, TE Nº 020206101503 (fl. 55), MARIA DO SOCORRO ROULIM, TE Nº 111970020248 (fl. 63), DANIEL BARBOSA DE SOUSA, TE Nº 
025848801511 (fl. 65/66) e MARIA ZENEIDE LEAL, TE nº 003155151538 (fl. 76) possuíam domicílio eleitoral nas zonas 003ª de Anápolis/GO, 
005ª de Oeiras/PI (termo de São João da Vafjota), 008ª de Catalão/GO, 100ª de Porto Feliz e 28ª de Picos/PI, respectivamente, cujos 
falecimentos já foram comunicados às respectivas zonas (fls. 122/126), conforme despacho de fl. 117.

Edital nº 13/2019 (fls. 115/116) publicado no mural deste Cartório Eleitoral e no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, para ciência dos 
interessados e eventual reclamação, cujo prazo transcorreu in albis (fl. 117).

Parecer do MP, manifestando-se pelo cancelamento das inscrições, fls. 127/128.
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Relatados, decido.

Versam os presentes autos sobre o Cancelamento de Inscrição Eleitoral, por motivo de registro dos óbitos de eleitores. O falecimento do 
eleitor é causa de cancelamento da Inscrição Eleitoral, conforme art. 71, IV, CE.

O procedimento é regulado pelo art. 77 do Código Eleitoral, tendo sido tomadas as providências cabíveis, inclusive publicação de edital para 
impugnação por terceiros. Não houve nenhuma impugnação.

Desta forma, com base nos arts. 71, IV, e 77, IV, ambos do Código Eleitoral, determino o CANCELAMENTO das inscrições 
pertencentes a esta Zona Eleitoral, correspondentes aos eleitores: MANOEL ALEXANDRE LOPES (005986041546), MARIA JOSEFA DE SOUSA 
(029251051520), GALDÊNCIO ALVES PEREIRA (384771080141), EDVAR DE CARVALHO SANTOS (026909921589), FRANCISCA MARIA DE JESUS 
(007974981511), MARIA RAIMUNDA DE SOUSA (006874321503), EPIFANIO VIEIRA BORGES (004981491597), FRANCISCO ALVES DA SILVA 
(020677341503), MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO (006555031597), VALDINÁ GREGÓRIO DA SILVA (026575601546), ANTÔNIO DE JESUS 
MORAES (032655861503), JOSE ISIDIO DA CUNHA (001009881554), JOSÉ AVELINO DE LIMA (001877141538), EDIMILSON BEZERRA DA SILVA 
(005472821520), ANTONIO JOAQUIM BEZERRA (005471621511), MARTIM ANTÔNIO FERREIRA (003309261562), MARINA IZABEL DOS SANTOS 
(142885640191), ANA ALVES FONTES (003296521503), FRANCISCA DA CRUZ VIEIRA (004838031538), MARIA ANGELINA DE JESUS 
(018010131503), TERESINHA DE JESUS DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (015446561554), KELTON IRAN FERREIRA SILVA (040903081570), JOÃO 
BATISTA DE SOUZA (001175381562), IRACEMA DA SILVA SOARES (007974441520), IRENE DA CONCEIÇÃO SILVA (003232621503), LUIS 
FERREIRA DE SOUSA (004397441546), MARIA DA SOLIDADE SANTANA DE MOURA (003155711546), ALCIDES ANTONIO RODRIGUES 
(019784951538), DEUSENI DE JESUS PACHECO SANTOS (029246411554), NATANIEL AVELINO DA CRUZ (038788121589), JOANA DOS SANTOS 
ABREU (037026591538), FRANCISCO GONÇALVES GUIMARÃES (001009491546), DANIEL WEYDSON DA SILVA (022043141546), MARIA 
RICARDO DOS SANTOS SOUSA (141259680108), JORGES SANTOS DE OLIVEIRA (038544611503), ANTÔNIA AMBROZINA DA CONCEIÇÃO 
(006554811546), JOSÉ LIBERALINO FERREIRA (006556131520), LEONÍSIA ISABEL DE SOUSA (004981771546), MARIA FRANCISCA MORAIS 
(006554691554), JOSÉ DA SILVA (030736611570), JOANA ZIFIRINA DE JESUS SILVA (027762791538), ROMÁRIO GOMES MARTINS 
(040902221562), FRANCISCO ANTÔNIO DE CARVALHO (000891781597) e MARIA ROSA DE OLIVEIRA (009483781503), devendo o Cartório 
adotar as providências previstas pelo art. 78 do Código Eleitoral, com as mudanças que o procedimento informatizado implantou, emitindo 
código ASE 019. bem como o cancelamento de eventual filiação partidária destes, o que o faço com fulcro no disposto no art. 71, IV, da Lei nº 
4.737/65 (Código Eleitoral) e no art. 22, I, da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos).

Transitado em julgado e cumpridas as determinações, arquivem-se com as devidas cautelas legais.

Inhuma, 26 de junho de 2019

_____________________________________________

Expedito Costa Júnior

Juiz Eleitoral da 64ª Zona.

77ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL 002/2019

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA LISTAGEM DE INSCRIÇÕES ELEITORAIS ATUALIZADAS NO CADASTRO (SISTEMA ELO 3 – LOTES 007/2019 E 
008/2019)

O EXMO. SR. CARLOS EUGÊNIO DE MACEDO SANTIAGO, MM º. Juiz Eleitoral da 77ª Zona, no uso de suas atribuições legais, com especial 
atenção aos termos da Resolução do TRE/PI nº 232 de 13/12/2011 (Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitorais da Circunscrição do Piauí) etc.

TORNA PÚBLICA , em cumprimento ao disposto nos arts. 17, § 1º e 18, § 5º da Resolução TSE nº 21.538/2003 e art. 7º, § 1º da Lei nº 
6.996/82; a relação de  inscrições eleitorais relativas a Alistamento Eleitoral, Transferência de domicílio, Revisão e Segunda Via, nesta 77ª 
Zona, atualizadas no Cadastro Nacional de Eleitores para os Municípios de Arraial(PI), Francisco Ayres(PI), Nazaré do Piauí(PI), São José do 
Peixe(PI); conforme anexo deste Edital.

Dado e passado no Cartório Eleitoral da 77ª ZE/PI, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e  dezenove (27.06.2019). Eu, 
________________, Cícero Giscard de Alencar Feitosa , Chefe do Cartório da 077ª Zona Eleitoral, preparei e subscrevi o presente.

                  Dr. Carlos Eugênio de Macedo Santigo

                        Juiz Eleitoral da 77ª ZE
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ANEXO DO EDITAL 002/2019/77ª ZE

Origem: CA 103 Zona: 077 Municipio: 10812 - FRANCISCO AYRES

Data de Processamento: 17/06/2019 a 26/06/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

ANTONIO LUIS DOS REIS SILVA 036888861597 TRANSFERÊNCIA 1147 41 17/06/2019 0007/2019

MANOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO 009045141570 REVISÃO 1040 28 17/06/2019 0007/2019

Origem: ZE 77 Zona: 077 Municipio: 11339 - NAZARÉ DO PIAUÍ

Data de Processamento: 17/06/2019 a 26/06/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

COSME SOARES DA SILVA 007984681554 TRANSFERÊNCIA 1066 65 25/06/2019 0008/2019

EVERALDO MIRANDA BORGES 028660051562 REVISÃO 1015 50 24/06/2019 0008/2019

FRANCISCO PEREIRA DA COSTA 027773071589 SEGUNDA VIA 1074 72 25/06/2019 0008/2019

GRAZIANO REIS DANTAS 038041401554 REVISÃO 1031 60 24/06/2019 0008/2019

JOSE DIOCLEBIO LOPES DOS SANTOS 026081411554 TRANSFERÊNCIA 1040 61 24/06/2019 0008/2019

Portarias

n 01 e 02/2019

PORTARIA Nº 01/2019

O Exmo. Sr., Dr. CARLOS EUGÊNIO DE MACÊDO SANTIAGO, Juiz Eleitoral da 77ª ZE, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
4º da Resolução TSE nº 23.527/2017, a qual dispõe sobre a designação de oficial de justiça e o reembolso de despesas advindas do 
cumprimento de mandados no âmbito da Justiça Eleitoral,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores requisitados desta Zona, Jociram de Jesus Sousa e Benedito Wilson Pereira de Sousa, para os encargos de 
Oficial de Justiça “ad hoc”, sob compromisso, para cumprir citações, intimações, diligências, notificações, mandados de busca e apreensão e 
outros mandados durante o mês de junho do ano de 2019, nos processos em tramitação no Cartório desta 77ª ZE/PI.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 27 de junho de 2019.

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

Floriano (PI), 27 de junho de 2019. 

Dr. Carlos Eugênio de Macêdo Santiago

Juiz da 77ª Zona Eleitoral/PI

PORTARIA Nº 02/2019

O Exmo. Sr., Dr. CARLOS EUGÊNIO DE MACÊDO SANTIAGO, Juiz Eleitoral da 77ª ZE, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
4º da Resolução TSE nº 23.527/2017, a qual dispõe sobre a designação de oficial de justiça e o reembolso de despesas advindas do 
cumprimento de mandados no âmbito da Justiça Eleitoral,



Ano2019, Número 120                          Teresina, segunda-feira, 1 de julho de 2019                                                              Página 71

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 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-pi.jus.br

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores requisitados desta Zona, Jociram de Jesus Sousa e Benedito Wilson Pereira de Sousa, para os encargos de 
Oficial de Justiça “ad hoc”, sob compromisso, para cumprir citações, intimações, diligências, notificações, mandados de busca e apreensão e 
outros mandados durante o mês de julho do ano de 2019, nos processos em tramitação no Cartório desta 77ª ZE/PI.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Floriano (PI), 27 de junho de 2019. 

Dr. Carlos Eugênio de Macêdo Santiago

Juiz da 77ª Zona Eleitoral/PI

83ª Zona Eleitoral

Editais

PRESTAÇÃO DE CONTAS   PARTIDOS POLÍTICOS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017

EDITAL Nº 001/2019

Dr. LEON EDUARDO RODRIGUES SOUSA, Juiz Eleitoral da 83ª Zona, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 45, I 
da Resolução TSE 23.546/2017,

 

TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial aos partidos políticos e ao Ministério 
Público Eleitoral, os partidos abaixo relacionados que apresentaram DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS e os que 
não prestaram contas, tampouco apresentaram, Declaração a Ausência de Movimentação de Recursos, referente Prestação de Contas 
Partidária Anual – Exercício Financeiro 2017.

PROCESSO PARTIDO POLÍTICO MUNICÍPIO REPRESENTANTES

6-15.2018.6.18.0083 PSD – Partido Social
Democrático

Paes Landim – PI Presidente – Vitalina Lacerda Rodrigues 
Marques
Tesoureiro – Maria Isa Barbosa Alves

8.82.2018.6.18.0083 SD – Partido Solidariedade Paes Landim – PI Presidente – Ronacy Soares de Moraes  
Tesoureiro – Raiane Soares de Moraes 

12-22.2018.6.18.0083 PC do B – Partido Comunista do 
Brasileiro

Paes Landim – PI Presidente – José Nazareno Dias Leal 
Tesoureiro – Mauricéia Borges da Silva

23-51.2018.6.18.0083 PR – Partido Republicano Paes Landim – PI Presidente – Cicero Batista de Holanda
Tesoureiro – Emanoel Lima e Silva

4-45.2018.6.18.0083 PP – Partido Progressista Paes Landim – PI Presidente – Daniel Marques Teles 
Tesoureiro – Júnior Teles Ferreira 

7-79.2018.6.18.0083 PSB – Partido Socialista Brasileiro Paes Landim – PI Presidente – Cilene Mauriz Lira
Tesoureiro – Jideltina Maria Borges Mauriz 

9-67.2018.6.18.0083 PRB – Partido Republicano 
Brasileiro

Paes Landim – PI Presidente – Valdivino Dias de Araújo
Tesoureiro – Humberto Barbosa Magalhães 

5-30.2018.6.18.0083 PT – Partido dos Trabalhadores Paes Landim – PI Presidente – Maria Aparecida Dias Ribeiro 
Tesoureiro – Jaelson Ribeiro Júnior

11-37.2018.6.18.0083 MDB – Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro

Paes Landim – PI Presidente – Pedro Maria Borges Neto
Tesoureiro – Antônio Nazareno Batista  
Ferreira

Partidos que não apresentaram, contas, tampouco apresentaram, Declaração a Ausência de  Movimentação de Recursos, referente Prestação 
de Contas Partidária Anual – Exercício Financeiro 2017.
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PROCESSO PARTIDO POLÍTICO MUNICÍPIO REPRESENTANTES

13-07.2018.6.18.0083 PSDB – Partido da Social-
Democracia Brasileira 

Paes Landim – PI Presidente – Raniel Santana 
Tesoureiro – Cleidilene Santana 

1.574(16-
59.2018.6.18.0083)

REDE-Partido Rede 
Sustentabilidade 

Paes Landim – PI Presidente – Edson Borges da Silva
Tesoureiro – Valmir Barbosa de Sousa Júnior 

17-44.2018.6.18.0083 PV – Partido Verde Paes Landim – PI Presidente – Carlos Antônio. A. de Carvalho
Tesoureiro – Benta Eulália Coelho

14892018.6.18.0083 PPS – Partido Popular Socialista Paes Landim – PI Presidente – Carlos Alberto Marques de 
Carvalho
Tesoureiro – Thalles Moura Fé Marques 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, ninguém possa alegar ignorância, é expedido este Edital, que será publicado no 
Diário da Justiça Eletrônico do TRE/PI e afixada cópia neste Cartório Eleitoral, no local público de costume, facultando a qualquer interessado, 
no prazo de 3 (três) dias contados da sua publicação, a apresentação de impugnação em petição fundamentada e acompanhada das provas 
que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. Dado e passado no município de Paes Landim/PI, 
sede da 83ª Zona Eleitoral, aos cinco dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove (27/06/2019). Eu, Leila de Araújo, Chefe de Cartório da 
83ª Zona Eleitoral, preparei conferi o presente Edital e subscrevi com o Excelentíssimo Sr. Juiz Eleitoral.

Paes Landim, 27 de junho 2019

Dr. LEON EDUARDO RODRIGUES SOUSA

Juiz Eleitoral da 83ª Zona/PI

85ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL 25/2019   PUBLICAÇÃO (PRAZO   10 DIAS)

De ordem do Excelentíssimo Dr. Markus Calado Schultz, Juiz Eleitoral desta 85ª Zona, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao 
disposto na Resolução TSE nº 21.538/2003,etc.

Torno pública aos interessados, especialmente aos eleitores e representantes dos partidos políticos, pelo prazo de 10 (dez) dias, em 
cumprimento ao disposto nos na Resolução TSE nº 21.538/2003, art. 17, §§ 1º e 2º, e art. 18, § 5º, A RELAÇÃO DE ELEITORES QUE TIVERAM 
REQUERIMENTOS DEFERIDOS REFERENTES ÀS OPERAÇÕES DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA E REVISÃO NOS LOTES Nº 03 A 07 DE 2019.

Prazo para recurso: do despacho que indeferir o requerimento de inscrição ou de transferência de domicílio eleitoral, caberá recurso 
interposto pelo requerente no prazo de cinco dias e, do que o deferir, poderá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de dez 
dias, contados da colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos, ainda que tenham sido exibidas ao alistando antes dessas datas e 
mesmo que os partidos não as consultem.

Tal edital é composto por 2 anexos: I – Requerimentos de operações de alistamento,  transferência de domicílio eleitoral e revisão cadastral 
para Joaquim Pires; II – Requerimentos de alistamento, transferência de domicílio eleitoral e revisão cadastral para Murici dos Portelas.

E p a r a  q u e  n i n g u é m  p o s s a ,  n o  f u t u r o, a l e g a r  i g n o r â n c i a ,  m a n d o u  o  M M .  J u i z  e x p e d i r  o  
p r e s e n t e  e d i t a l  q u e  s e r á  p u b l i c a d o  n o  l u g a r  d e  c o s t u m e .  Dado e  p a s s a d o  n o  C a r t ó r i o  
E l e i t o r a l  d a  c i d a d e  d e  E s p e r a n t i n a / P I ,  a o s  v i n t e  e  o i t o  d i a s  d o  m ê s  d e  j u n h o  d o  a n o  
d e  d o i s  m i l  e  d e z e n o v e  ( 2 8 / 0 6 / 2 0 1 9 ) .

 

Marcondes Ramos do Vale

Chefe de Cartório
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ANEXO I DO EDITAL 25/2019 – REQUERIMENTOS DE OPERAÇÕES DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL E REVISÃO 
CADASTRAL PARA JOAQUIM PIRES.

OPERAÇÃO INSCRIÇÃO DATA NOME

Alistamento 46063971589 08/05/2019 Ana Caroline Lima da Hora

Alistamento 46063871503 16/04/2019 Antonio Carlos da Silva Sousa

Alistamento 46063801538 10/04/2019 Antonio Wagner Silva Sousa

Alistamento 46063661589 19/03/2019 Cássio Araújo Pereira

Alistamento 46063811511 10/04/2019 Cibely Rodrigues Vieira

Alistamento 46063981562 09/05/2019 Dainon Meneses de Sousa

Alistamento 46063761554 02/04/2019 Davi Rodrigues de Carvalho

Alistamento 46064101597 15/05/2019 Denilson de Sousa Araújo

Alistamento 46063641511 18/03/2019 Edvan Cardoso de Moraes

Alistamento 46063631538 18/03/2019 Eline Pereira de Moraes

Alistamento 46063561503 21/02/2019 Fernando dos Santos Soares

Alistamento 46064041546 14/05/2019 Fernando Félix de Carvalho

Alistamento 46063551520 21/02/2019 Francenilda Rodrigues Nunes

Alistamento 46063481503 13/02/2019 Francisca Maria dos Santos Castro

Alistamento 46063941538 06/05/2019 Francisco Antonio Vieira de Carvalho

Alistamento 46064011503 13/05/2019 Francisco de Assis Ferreira da Silva Júnior

Alistamento 46063921570 25/04/2019 Francisco Matheus Araujo Paiva

Alistamento 46063881597 22/04/2019 Gabriel Vitor Sousa Costa

Alistamento 46063501511 18/02/2019 Gabriele de Fátima Rodrigues de Souza

Alistamento 46063991546 10/05/2019 Geovane da Silva Rodrigues

Alistamento 46063741597 26/03/2019 Gilmara de Sousa Gomes

Alistamento 46063581570 11/03/2019 Graciano Ferreira Carvalho

Alistamento 46063671562 21/03/2019 Gustavo Alves da Silva

Alistamento 46063721520 22/03/2019 Jakline Nunes Pinheiro

Alistamento 46063731503 22/03/2019 Jhenaffy Araujo Barbosa

Alistamento 46064051520 14/05/2019 José Alexandre Sousa Soares

Alistamento 46063451554 06/02/2019 José de Fátima Almeida de Aguiar

Alistamento 46063511503 19/02/2019 Kariny Damasceno Gomes

Alistamento 46063951511 06/05/2019 Kleyso Maykon Gomes de Oliveira

Alistamento 46063611570 14/03/2019 Lohana Cardoso de Maria

Alistamento 46063791503 08/04/2019 Luis Davi de Carvalho

Alistamento 46063711546 22/03/2019 Luiz Fernando de Souza Nunes

Alistamento 46063681546 21/03/2019 Mara Maria da Silva Rodrigues

Alistamento 46063751570 29/03/2019 Maria Daerlane Rodrigues da Silva

Alistamento 46063961503 07/05/2019 Maria Kailane Ferreira da Silva

Alistamento 46063491589 18/02/2019 Maria Kassia da Silva Lopes

Alistamento 46063851546 15/04/2019 Micaely Gomes Brandão

Alistamento 46063521589 19/02/2019 Osvaldo Damasceno Gomes

Alistamento 46063931554 30/04/2019 Phablo Daniel de Oliveira Sousa

Alistamento 46063651503 18/03/2019 Roberto Douglas Teixeira dos Santos

Alistamento 46063841562 11/04/2019 Sueline da Silva Sousa

Revisão 22204071554 25/04/2019 Amadeu Rodrigues de Sousa

Revisão 36858251503 02/04/2019 Ana Paula Sales Alves Dutra

Revisão 37754961538 06/02/2019 Antônio de Araújo Oliveira

Revisão 44204861589 06/05/2019 Antonio de Marcêdo Filho

Revisão 38987221589 08/03/2019 Antonio Evandro Rodrigues de Carvalho

Revisão 45078151570 08/05/2019 Antonio José de Sousa Paiva

Revisão 007662481538 12/02/2019 Antonio Norberto de Oliveira

Revisão 22203311511 24/04/2019 Antonio Rodrigues de Almeida

Revisão 005624641597 26/04/2019 Bernardo Honorato Machado

Revisão 43755141538 06/05/2019 Brenda dos Santos Sousa

Revisão 22004031538 13/05/2019 Deusimar Vieira do Carmo
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Revisão 41594131546 13/05/2019 Diego do Nascimento Araújo

Revisão 20041971570 13/05/2019 Djacir Rodrigues de Morais

Revisão 006377711589 27/02/2019 Edson Soares Nascimento

Revisão 29779101538 18/03/2019 Erasmo do Nascimento Vale

Revisão 002678181570 19/02/2019 Francisca das Chagas Araujo

Revisão 24227351589 13/05/2019 Francisca das Chagas dos Santos

Revisão 41594941503 18/02/2019 Francisco Bruno de Oliveira Silva

Revisão 009651571589 06/05/2019 Francisco Carlos de Carvalho

Revisão 33458401554 27/03/2019 Francisco das Chagas da Conceição

Revisão 000019991520 27/03/2019 Francisco das Chagas Gomes

Revisão 25737721546 29/04/2019 Francisco de Assis Ferreira da Silva

Revisão 40474461511 18/03/2019 Francisco de Paulo Alves de Albuquerque

Revisão 15887081511 30/04/2019 Francisco do Nascimento

Revisão 36858701562 18/03/2019 Francisco José Nunes da Silva

Revisão 41593631546 15/05/2019 Gabriel Nunes da Cruz

Revisão 71602391198 13/02/2019 Geyce Raiele Batista Medeiros

Revisão 34639121589 08/04/2019 Givaldo dos Santos Sales

Revisão 33454871562 22/02/2019 Ivo Sousa Sales

Revisão 34639291520 13/03/2019 Joelia Maria dos Santos Gomes

Revisão 29018721520 30/04/2019 Jose Airton Idalino Junior

Revisão 38951811198 29/04/2019 José Cícero da Conceição

Revisão 40600911520 09/04/2019 Joseane Carvalho da Silva Santos

Revisão 44204181538 31/01/2019 Joycilane Nunes da Silva

Revisão 35784721554 11/04/2019 Julimar dos Santos Costa

Revisão 38985741589 13/03/2019 Júlio Cesar Silva Nascimento

Revisão 22008221554 08/03/2019 Liduina Candeira dos Santos

Revisão 44203811503 13/02/2019 Luana Maria de Sousa Cruz

Revisão 44205341511 13/02/2019 Luany Gonçalves Mendes

Revisão 19646331503 20/02/2019 Luzia Gomes Pinto

Revisão 53089030701 04/02/2019 Marcia Cristina de Araujo Carvalho

Revisão 42699661554 22/04/2019 Maria Artemisa Sousa da Conceição

Revisão 12043712003 06/05/2019 Maria da Conceição dos Santos

Revisão 36345231570 06/02/2019 Maria do Carmo Silva dos Santos

Revisão 007652371520 05/02/2019 Maria do Espírito Santos Rodrigues Pereira

Revisão 007478191546 06/05/2019 Maria do Socorro da Silva Costa

Revisão 33454821554 26/04/2019 Maria do Socorro Vieira

Revisão 002450912577 06/05/2019 Maria Merces Batista dos Santos Pereira

Revisão 44715551520 07/02/2019 Maria Thamires do Rego Costa

Revisão 15882851538 12/02/2019 Maria Yolanda Rodrigues dos Santos Machado

Revisão 31188041546 13/05/2019 Marlene de Sousa Paiva

Revisão 32000811520 07/03/2019 Matias Rodrigues de Araujo

Revisão 42371171511 22/04/2019 Mércia de Sousa Costa

Revisão 41219881503 15/05/2019 Mikael Nunes da Cruz

Revisão 44716271538 13/03/2019 Naura Vieira de Jesus

Revisão 43337931570 05/04/2019 Osmiro Rodrigues da Silva Filho

Revisão 41592281503 10/05/2019 Patrícia Vieira

Revisão 28731941589 10/05/2019 Raimunda dos Prazeres Madalena

Revisão 009655831520 13/02/2019 Raimundo Nonato da Silva

Revisão 32702311503 29/03/2019 Raimundo Nonato de Araujo Sousa

Revisão 15881801562 20/02/2019 Raimundo Nonato Gomes da Silva

Revisão 15868711503 11/02/2019 Rosa Maria Rodrigues de Sousa

Revisão 32000981570 25/02/2019 Rosaline Moura de Sousa

Revisão 42001291538 22/02/2019 Rykeuson dos Santos Monteiro

Revisão 36346341597 10/05/2019 Sebastiao Vieira do Carmo

Transferência 22369791511 29/04/2019 Almira Porfirio dos Santos Veras

Transferência 69448330779 13/05/2019 Antonia Arlete dos Santos Lourencio
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Transferência 41595091520 26/04/2019 Aucioneide da Conceição Felix

Transferência 42000871546 18/03/2019 Bárbara Maria do Nascimento Félix

Transferência 17693911589 25/04/2019 Carlos Jose Carvalho de Albuquerque

Transferência 007609621503 18/03/2019 Carmelita Ramos Marinho

Transferência 27939451562 04/04/2019 Claudia Pereira da Silva

Transferência 44205311570 05/02/2019 Duzanjos Maria de Almeida

Transferência 15424271589 29/04/2019 Fernando Rocha da Costa

Transferência 22203091554 08/02/2019 Francinara Ferreira dos Santos

Transferência 43710311503 01/03/2019 Francisca Jordânia Silva Carvalho

Transferência 007313471503 13/05/2019 Francisco Costa de Sousa

Transferência 40475691570 18/03/2019 Francisco das Chagas Silva da Conceição

Transferência 27717471503 15/05/2019 Francisco Gildete Fernandes

Transferência 008923571546 29/04/2019 Francisco Joaquim Machado Pontes

Transferência 41220631538 08/04/2019 Francisco Rogério da Cunha Sousa

Transferência 40809851546 18/03/2019 Igo Ramos Escórcio

Transferência 26224631511 13/05/2019 Ivan Alves Veras

Transferência 31000091562 04/02/2019 Jeanny Amorim da Silva Lopes

Transferência 29070641333 03/05/2019 Joana Vieira de Moraes

Transferência 42003201520 03/04/2019 João Paulo de Almeida

Transferência 002619781546 18/03/2019 Jose de Ribamar Escorcio

Transferência 31513181520 14/05/2019 Luciêne de Maria Pereira

Transferência 45056230744 12/04/2019 Maria do Rosario de Carvalho

Transferência 40587781597 30/04/2019 Maria do Socorro Matos Idalino

Transferência 001666601562 05/02/2019 Maria dos Remedios da Silva

Transferência 34882991554 04/04/2019 Maria Francivania Soares

Transferência 15751152054 12/04/2019 Maria Luzinete Marques

Transferência 19171831589 29/04/2019 Maria Zenaide dos Santos Pontes

Transferência 42001331511 18/03/2019 Patrícia de Souza Oliveira

Transferência 008202641589 29/04/2019 Raimunda dos Santos Da Costa

Transferência 31160151589 04/04/2019 Raimundo Nonato da Silva

Transferência 31762051503 05/02/2019 Raimundo Nonato dos Santos Lourencio

Transferência 121170940523 26/04/2019 Rodrigo Rafael Costa Fernandes

Transferência 007489991546 18/03/2019 Tereza Maria da Conceicao

Transferência 68299381198 29/03/2019 Valmir Rafael Sousa do Nascimento

ANEXO II DO EDITAL 25/2019 – REQUERIMENTOS DE ALISTAMENTO, TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO ELEITORAL E REVISÃO CADASTRAL 
PARA MURICI DOS PORTELAS.

OPERAÇÃO INSCRIÇÃO DATA NOME

Alistamento 46064031562 14/05/2019 Alcemir Rodrigues Gomes

Alistamento 46063831589 11/04/2019 Alex da Silva Carvalho

Alistamento 46063861520 16/04/2019 Alexandra Pinto Araújo

Alistamento 46063471511 12/02/2019 Alexandre Pereira do Nascimento

Alistamento 46064071597 15/05/2019 Antonia Mikeline da Silva Gomes

Alistamento 46063591554 13/03/2019 Denilson do Nascimento Araújo

Alistamento 46063771538 08/04/2019 Edinete de Sousa Costa

Alistamento 46064061503 15/05/2019 Edlane de Deus Brito Pereira

Alistamento 46063691520 22/03/2019 Francisco das Chagas de Aguiar

Alistamento 46063901503 25/04/2019 Francisco de Assis Nascimento Cardoso

Alistamento 46063601597 13/03/2019 Francisco José Alves dos Santos

Alistamento 46064081570 15/05/2019 Francisco Roger de Sousa Costa

Alistamento 46063911597 25/04/2019 Izaias Santos da Silva

Alistamento 46063821503 10/04/2019 Jordania Costa Sousa

Alistamento 46063781511 08/04/2019 Maria dos Navegantes Pereira

Alistamento 46064021589 14/05/2019 Maria Luziane de Souza Lemos

Alistamento 46063621554 14/03/2019 Maria Rosiana Lima Silva
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Alistamento 46064001511 13/05/2019 Micaele do Nascimento Cardoso

Alistamento 46063571597 21/02/2019 Rafaela Conceição de Sousa

Alistamento 46063891570 25/04/2019 Sabrine Araujo Lima

Alistamento 46064091554 15/05/2019 Wellyton Coêlho dos Santos

Alistamento 46063701562 22/03/2019 Zidanny da Silva do Nascimento

Revisão 15887781520 12/04/2019 Anecilia Maria Souza

Revisão 32474941562 06/02/2019 Antonio Jose Rodrigues

Revisão 27950361503 14/02/2019 Cacilda Pereira de Deus

Revisão 23485131520 27/02/2019 Carlos Dario Araujo Portela

Revisão 31154931503 08/04/2019 Denilson Alves Pereira

Revisão 29733121503 08/05/2019 Erismar dos Santos de Moraes

Revisão 32508411570 16/04/2019 Francisco das Chagas Feliça de Sousa

Revisão 001114841503 13/05/2019 Francisco Jose Costa de Miranda

Revisão 007830751503 30/04/2019 Joaquina Pereira da Silva

Revisão 42002871570 18/03/2019 José Rodrigues Mendes Júnior

Revisão 43366361589 07/01/2019 Josiane Santos Costa

Revisão 42701291554 31/01/2019 Kleiton José Mendes

Revisão 39497021503 07/05/2019 Leonarda Maria Sousa do Nascimento

Revisão 45079251503 26/03/2019 Leticia da Silva Carvalho

Revisão 36344711503 24/04/2019 Luis Fernando Lima de Oliveira

Revisão 43337951538 22/03/2019 Luiz Fernando Ferreira de Carvalho

Revisão 38562061155 16/04/2019 Marcos Antonio Boralho

Revisão 002850231503 14/05/2019 Maria do Amparo de Lourdes

Revisão 45078551562 27/02/2019 Maria do Rosário da Conceição Lima

Revisão 23493711520 08/05/2019 Maria Emilia da Silva Araujo Santos

Revisão 63172131155 21/02/2019 Maria Marlene Pereira de Deus

Revisão 43753241589 26/02/2019 Maria Vitória do Nascimento Sousa

Revisão 43335511597 08/04/2019 Otávio Pereira Sousa

Revisão 38287451554 06/05/2019 Paulo Junho Rodrigues da Silva

Revisão 008823161520 13/05/2019 Raimunda dos Santos Miranda

Revisão 23485881546 27/02/2019 Raimunda Mendes de Olvieira

Revisão 26528601562 19/03/2019 Raimundo dos Santos Carvalho

Revisão 42001911597 12/03/2019 Raimundo Rodrigues de Carvalho

Revisão 34067671511 06/02/2019 Rosana dos Santos Gomes

Transferência 19730662070 15/04/2019 Analia Celia dos Santos Rodrigues

Transferência 32475091589 14/05/2019 Antonio Jose Costa Pereira

Transferência 001237621546 14/05/2019 Francisco das Chagas Alves Pereira
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SENTENÇA

Vistos, 

1 - RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ajuizada por Geam Lucas da Silva Moura, candidato a vereador pela Coligação Unidos 
pelo Desenvolvimento de Pimenteiras, em face dos candidatos a vereadores da Coligação: “Pimenteiras: Nossa Terra, Nossa Gente, Adjair 
Rodrigues Moura, Alcione Pacheco da Silva, Antônio Alves Guga Filho, Amysthanio Rodrigues Alves, Clemilton de Sousa Dias, Conceição de 
Maria Martins, Ivoneide Oliveira da Silva, Jander Martins Nogueira, Márcio Lima Vieira e Pedrina Teixeira Barbosa, devidamente qualificados 
nos autos, em razão de suposta fraude realizada nas Eleições de 2016, com o propósito de burlar a cota de gênero prescrita pelo art. 10, § 3º 
da Lei 9.504/97.

Alega o impugnante, em síntese, que os impugnados praticaram fraude no que tange aos registros de candidatura do sexo feminino quando 
apresentaram 03 (três) candidatas, Alcione Pacheco da Silva, Conceição de Maria Martins e Pedrina Teixeira Barbosa, somente com o objetivo 
de preencher a cota de 30% (trinta por cento) exigida na legislação em vigor. Disse que as candidatas não realizaram atos de campanha e 
obtiveram números ínfimos de votos e até nenhuma votação, o que caracterizaria fraude eleitoral pela candidatura fictícia.

Por consequência, requereu a procedência dos pedidos da AIME para reconhecer a fraude e a cassação dos mandatos dos vereadores eleitos 
da Coligação demandada, estendendo os efeitos da decisão aos suplentes do sexo masculino, bem como a aplicação, por consequência, da 
sanção de inelegibilidade aos impugnados, nos termos da Lei Complementar 64/90.

Com a exordial, foram juntados os documentos de fls. 02/110.

Devidamente notificados, os impugnados, em síntese, defenderam-se das imputações por meio das preliminares de decadência, inépcia da 
inicial e ilegitimidade passiva dos candidatos não diplomados, e inadequação da via eleita pelo impugnante, uma vez que o caso narrado não 
se enquadraria no conceito de fraude para fins de interposição de AIME. 

Por sua vez, no mérito, em síntese, argumentaram que a vontade de cada um dos candidatos fora respeitada de forma livre e consciente, não 
podendo o fato da quantidade de votos obtidos pelas candidatas questionadas pelos autores servirem como fator determinante para a 
configuração da suposta fraude, tendo, assim, demonstrado a ausência de provas do processo, além de ser evidenciado que os autores não se 
desincumbiram de comprovar o alegado.

Sustentando que não ocorreu a fraude no registro das candidaturas, bem como não foram beneficiados pelos fatos narrados na exordial, 
pugnaram pela improcedência dos pedidos da AIME.

Juntaram documentos.

Foi realizada audiência de instrução, conforme depoimentos gravados nas mídias de fls. 371 e 385 dos autos.

Em sede de diligências foram juntados documentos aos autos (prestações de contas de todos os impugnados, extratos expedidos pelos 
boletins de urna na web, ata de totalização dos votos e extratos e certidões do Cartório Eleitoral (fls. 413/1.063).

Alegações finais do impugnante apresentadas às fls. 1.067/1.076, em que pleiteia pela procedência da AIME em apreço, enquanto às fls. 
1.078/1.082, 1.094/1.111, 1.113/1.137, os impugnados reiteram os pedidos formulados em contestação pela improcedência.
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Alegações finais do MPE no qual manifesta-se pelo cabimento da AIME e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, já que não há prova 
robusta de que os impugnados perpetraram fraude, pugna pela aplicação dos princípios da soberania do voto, pela não cassação e anulação 
dos diplomados e suplentes da coligação “Pimenteiras: Nossa Terra, Nossa Gente” (fls. 1.140/1.158).

É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO E DAS PRELIMINARES

- DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA - REJEIÇÃO

A presente Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) é prevista no artigo 14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal e observará o 
procedimento descrito na Lei Complementar nº 64/90 para o registro de candidaturas, com a aplicação subsidiária das disposições do Código 
de Processo Civil.
 

Assim, a priori, impende assinalar que não assiste razão a preliminar de decadência do direito de impugnar, conforme alegado por alguns 
investigados, pois a AIME foi proposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias da diplomação. 

“In verbis”: 

“Art. 14. § 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a 
ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude”.

No caso sub oculi, verifica-se que a diplomação dos eleitos e suplentes ocorreu no dia 08 de dezembro de 2016, tendo o prazo iniciado no 
primeiro dia útil subsequente (09.12.2016), e a AIME foi proposta em 09 de janeiro de 2019 (Protocolo 1282017), ainda, no período de 
suspensão dos prazos em decorrência do recesso, ocorrido no período compreendido entre 20 de dezembro de 2016 a 20 de janeiro de 2017, 
nos termos do artigo 220 do CPC e Resolução do TJPI n. 24, de 30 de novembro de 2015. 

- PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - INSUBSISTÊNCIA – REJEIÇÃO

Igualmente, a petição inicial não padece do vício da inépcia, pois preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 
notadamente, quanto aos fatos e fundamentos jurídicos da pretensão bem apreendidos pelos impugnados, que contestaram o feito com 
desenvoltura, sem alegação de prejuízo à defesa, bem como possibilitou exercício do contraditório, 

Nesse sentido:

 "A exordial não é inepta se narra os fatos e os fundamentos do pedido e possibilita à parte representada o efetivo exercício do direito de 
defesa, bem como do contraditório" (TRESC. Ac. n. 31399, de 6.9.2016, Relator Juiz Davidson Jahn Mello).”

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO

Não há o que se falar em inadequação da via eleita em razão de as "candidaturas fictícias" não se enquadrarem no conceito de fraude, uma 
vez que este é aberto e implica o uso de artimanhas de aparência legal para desvirtuar o sentido e a finalidade da norma eleitoral. A fraude 
visa distorcer regras e princípios jurídicos e não possui qualquer limitação legal que a reduza apenas à etapa de votação.

Assim, vale notar, de pronto, que a possibilidade de discussão da fraude de que cuidam os autos no bojo da ação de impugnação de mandato 
eletivo restou assentada em precedentes do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e também deste Tribunal Regional Eleitoral, consoante se 
depara, in verbis: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CORRUPÇÃO. FRAUDE. COEFICIENTE DE GÊNERO. 1. 
Não houve violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pois o Tribunal de origem se manifestou sobre matéria prévia ao mérito da causa, 
assentando o não cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo com fundamento na alegação de fraude nos requerimentos de 
registro de candidatura. 2. O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da 
Constituição Federal), é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo 
são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. A inadmissão da AIME, na espécie, acarretaria violação ao direito 
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de ação e à inafastabilidade da jurisdição. Recurso especial provido [TSE. REspe n. 1-49.2013.6.18.0024, de 4.8.2015, Relator Ministro 
Henrique Neves da Silva - grifei].

REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CANDIDATOS NÃO ELEITOS OU NÃO DIPLOMADOS

A legitimidade para a causa, de conformidade com a teoria da asserção adotada pelo nosso sistema legal para a verificação das condições 
da ação, é aferida com fulcro nas afirmações da peça vestibular, ou seja, a legitimidade das partes é a pertinência subjetiva da ação que deve 
ser analisada em abstrato, em função do que é alegado e não do que é contestado ou provado nos autos. 

Desta feita, afasto a preliminar suscitada, diante da obrigatoriedade de todos os candidatos eleitos, suplentes, bem como dos candidatos que 
integram a Coligação Demandada e vinculados aos pedidos de registro alegadamente fraudados integrarem o polo passivo da demanda. 

A posteriori, superada as preliminares supracitadas, passo, portanto, ao mérito.

DA REPRESENTATIVIDADE FEMININA

A Constituição Federal em seu art. 5.º, caput e inciso I traz que “todos são iguais perante a lei” e que “homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações”.

Essa igualdade, com guarita constitucional, de fato está longe de se consolidar no Brasil, em todas as esferas, vez que a mulher é sempre 
minoria nos cargos de maior destaque e maior remuneração.

Na política não é diferente. Embora representem mais da metade da população e do eleitorado nacional, o país que já foi até comandado por 
uma mulher figura em uma das piores colocações no ranking mundial de presença feminina no Parlamento. No último boletim da Inter-
Parliamentay Union (IPU) o país está na 155.ª posição, entre 188 países pesquisados.

Na Câmara dos Deputados, 51 mulheres ocupam o equivalente a 9,9% das cadeiras. No Senado, elas ocupam 12, o que equivale a 13% dos 81 
parlamentares (informações da Procuradoria Especial da Mulher do Senado) 

De fato, a representatividade feminina na política brasileira sempre foi bastante tímida. Esta diminuta participação foi motivada por vários 
aspectos, sendo o mais preponderante deles o cultural. 

Os legisladores, frutos de uma sociedade machista, nunca se preocuparam com o acesso das mulheres na política, elas eram vistas como 
figuras que somente tinham importância no lar e na família, sendo um corpo estranho quando se falava em atividade político-partidária e em 
outras atividades historicamente desempenhadas apenas por homens.

Este pensamento pode-se colher do discurso do DEP. PEDRO AMÉRICO, proferido na Câmara dos Deputados, sessão de 27 de janeiro de 1891:

“Deixo a outros a glória de arrastarem para o turbilhão das paixões políticas a parte serena e angélica do gênero humano. A observação dos 
fenômenos afetivos, fisiológicos, psicológicos, sociais e morais não me permite erigir em regra o que a história consigna como simples, ainda 
que insignes, exceções. Pelo contrário, essa observação me persuade que a missão da mulher é mais doméstica do que pública, mais moral do 
que política. Demais, a mulher não direi ideal e perfeita, mas simplesmente normal e típica, não é a que vai ao foro, nem a praça pública, nem 
as assembleias políticas defender os direitos da coletividade, mas a que fica no lar doméstico, exercendo as virtudes feminis, base da 
tranquilidade da família, e por consequência da felicidade social.”

Esta ideia, porém, a passos lentos vem sendo dissolvida por conta das lutas sociais enfrentadas pelas mulheres que com o passar dos anos 
começaram a ganhar espaços na sociedade em geral, inclusive na vida pública. Alterações legislativas foram surgindo, como ações afirmativas, 
até que se chegou ao que temos hoje, quando há a exigência de percentual mínimo de candidaturas aos cargos proporcionais que deve ser 
ocupado obrigatoriamente por um dos sexos.

O gênero que normalmente figura neste percentual, que é de 30%, é o feminino. Antes existia somente a obrigatoriedade da reserva legal, mas 
como a tal reserva não alcançou seu objetivo, modificações legais foram necessárias para se evitar interpretações divergentes e 
preconceituosas que não davam à minoria de gênero o acesso às candidaturas. 

Vê-se que mesmo com esta política inclusiva, ainda não se conseguiu imprimir nos parlamentos o mesmo percentual da população brasileira, 
que é formado por 51,03 % de mulheres.

É certo que a participação tímida da mulher da política é algo cultural, mas se temos uma lei ela deve ser cumprida, e de forma plena. O que 
assistíamos era sempre uma interpretação efetuada de modo a abrandar a regra e flexibilizar a cota de gênero, mas isso não pode mais 
acontecer. 

A lei que garante a cota de gênero visa dar acesso às minorias nas casas legislativas, local no qual são elaboradas as leis de toda a coletividade 
e estes locais não estão retratando a população brasileira.

As normas devem começar a ser aplicadas para que surtam os efeitos para os quais foram criadas. Os aplicadores do direito precisam ter 
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esta consciência e interpretar a norma no seu sentido teleológico, fazendo-se do Direito não apenas uma simples formalidade mas 
construindo uma justiça verdadeira.

Se a lei reza que é necessário um percentual mínimo de gênero para as candidaturas proporcionais, para se garantir o acesso das mulheres à 
política político-partidária, que seja cumprida a lei não se permitindo que fraudes explícitas passem, inclusive pelo Poder Judiciário, como se 
não existissem.

O TSE, no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º 158-26.2015.6.18.0000, em acordão datado de 20 de outubro de 2016, 
entendeu ser necessário dar o real enfoque às regras afirmativas fazendo-se cumprir de fato o que consta na Carta Magna e legislação 
correlata.

“O incentivo à presença feminina constitui necessária, legítima e urgente ação afirmativa que visa promover e integrar as mulheres na vida 
político-partidária brasileira, de modo a garantir-se observância, sincera e plena, não apenas retórica ou formal, ao princípio da igualdade de 
gênero (art. 5.º, caput e 1, da CF/88). Apesar de, já em 1953, a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, da Organização das Nações 
Unidas (ONU), assegurar isonomia para exercício da capacidade eleitoral passiva, o que se vê na prática ainda é presença ínfima das mulheres 
na política, o que se confirma pelo 155.º lugar do Brasil no ranking de  representação feminina no parlamento, segundo a Inter-Parliamentay 
Union (IPU). Referida estatística, deveras alarmante, retrata o conservadorismo da política brasileira, em total descompasso com população e 
eleitorado majoritariamente femininos, o que demanda rigorosa sanção às condutas que burlem a tutela mínima assegurada pelo Estado. Cabe 
à Justiça Eleitoral, no papel de instituição essencial ao regime democrático, atuar como protagonista na mudança desse quadro, em que as 
mulheres são sub-representadas como eleitoras e líderes, de modo a eliminar quaisquer obstáculos que as impeçam de participar ativa e 
efetivamente da vida política. As agremiações devem garantir todos os meios necessários para real e efetivo ingresso das mulheres na política, 
conferindo plena e genuína eficácia às normas que reservam número mínimo de vagas para candidaturas (art. 10, § 30, da Lei 9.504/97) e 
asseguram espaço ao sexo feminino em propaganda (ad. 45, IV, da Lei 9.096/95)” (sem grifos no original).

Enfrentando a realidade presente no processo eleitoral brasileiro, a Corte especializada complementou ainda dizendo que:

“... A criação de 'estado de aparências' e a burla ao conjunto de dispositivos e regras que objetivam assegurar isonomia plena devem ser 
punidas, pronta e rigorosamente, pela Justiça Eleitoral...”.

Feito estas ponderações, temos que não é mais aceitável na sociedade brasileira fazer uma política de faz de conta, nem se fazer justiça de faz 
de conta. O magistrado não pode se dar ao luxo de não fazer cumprir dispositivo legal expresso, em especial quando este visa assegurar 
princípio constitucional.

Concernente à fraude, está arraigada há muitos anos na história brasileira, tem-se que ela implica frustração tanto no sentido, como na 
finalidade da norma jurídica, seja pelo uso de artimanha, astúcia, seja por meio artifício ou ardil, aparentemente agindo-se em harmonia com 
o Direito, todavia o efeito visado destoa do fim, distorcendo, assim, das regras e dos princípios do Direito, como assinala José Jairo Gomes 
(2016, p. 785). 

Extrai-se, ainda, conforme  Toffoli (apud José Jairo Gomes, 2016, p. 676)  que a caracterização da fraude “independe de má-fé ou do elemento 
subjetivo, perfazendo-se no elemento objetivo, que é o desvirtuamento das finalidades do próprio sistema eleitoral”.

Nessa esteira, corrobora Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de Moura Angra (2016, p. 438), ao aduzir que 

[...] em sede de Direito Eleitoral, a fraude é o dolo e a astúcia empregados para fraudar a liberdade da escolha dos cidadãos. Configura-se 
como qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com o intuito de ludibriar a vontade de livre escolha dos eleitores. São todos e quaisquer 
atos que empregam malícia ou ardil para enganar a vontade do eleitorado [...]

Ainda de acordo com Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de Moura Angra (2016, p. 438-439), extrai-se que o entendimento do Tribunal 
Superior Eleitoral fora modificado, à medida que a configuração da fraude ultrapassara a seara do processo de votação, alastrando-se para 
todo o processo eleitoral, inclusive na cota de gênero, in verbis: 

[...] O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, assentou que se enquadra no conceito de fraude, para fins de cabimento da 
ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, §10, da Constituição Federal), a violação do percentual de candidaturas exigido no §3º, art. 
10, da Lei nº 9.504/97, do mínimo de 30 % (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero, 
consistindo na falsificação de assinaturas para o preenchimento do percentual mínimo de candidaturas previstos em lei. Dessa forma, tem-se 
modificado o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que antes definia fraude apenas no que diz respeito ao processo de votação, 
passando a englobar todo o processo eleitoral – inclusive de fraude à lei – que possa afetar a normalidade das eleições e a legitimidade do 
mandato obtido. [...].    

De igual modo, coaduna a jurisprudência da Corte Superior, in fine transcrita:  

“Recurso especial. Ação de impugnação de mandato eletivo. Corrupção. Fraude. Coeficiente de gênero. 1. Não houve violação ao art. 275 do 
Código Eleitoral, pois o Tribunal de origem se manifestou sobre matéria prévia ao mérito da causa, assentando o não cabimento da ação de 
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impugnação de mandato eletivo com fundamento na alegação de fraude nos requerimentos de registro de candidatura. 2. O conceito da 
fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da Constituição Federal), é aberto e pode englobar 
todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos 
casos de fraude à lei. A inadmissão da AIME, na espécie, acarretaria violação ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição. Recurso 
especial provido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TRE do 
Piauí para, afastando o argumento de inviabilidade da via eleita, permitir que a ação de impugnação de mandato eletivo siga seu curso normal 
e legal, nos termos do voto do Relator. (TSE – Respe no 149/PI – DJe 21-10-2015, p. 25-26)”.

Ante o expendido e considerando que o juiz goza de liberdade para apreciar o acervo probatório e extrair dos autos os elementos relevantes 
para a formação de sua convicção, atentando-se aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, aprecio a ação em testilha, fazendo-se 
necessária, para tanto, a análise das circunstâncias específicas das candidatas ALCIONE PACHECO DA SILVA, CONCEIÇÃO DE MARIA e 
PEDRINA TEIXEIRA BARBOSA, a fim de que seja constatada, ou não, a fraude eleitoral.

Dessa forma, não obstante o bem lançado parecer ministerial, no caso concreto, a fraude ficou evidenciada por determinadas circunstâncias 
que, interpretadas conjuntamente, me levam a concluir que tais candidaturas foram efetivamente fictícias, autorizando a procedência do 
pleito inaugural, com a cassação do registro da coligação e de todos os candidatos que por ela concorreram. A propósito, destaco os seguintes 
elementos:

1 - A Coligação Pimenteiras: Nossa Terra Nossa Gente, composta pelos partidos  PMDB-PSB-PTC,  lançou para a vereança 10 (dez) candidatos, 
dentre os quais 07 (sete) eram do sexo masculino e 03 (três) do sexo feminino, formando, portanto, exatamente na proporção legal 
determinada pelo § 3o do art. 10 da Lei 9.504/1997, que assim estabelece:

“Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias 
Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação 
dada pela Lei n. 13.165, de 2015)

[•••]

II - nos Municípios de até cem mil eleitores, nos quais cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200% (duzentos 
por cento) do número de lugares a preencher. (Incluído pela Lei n. 13.165, de 2015)

[ - ]

§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por 
cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei n. 12.034, de 2009).

§ 4o Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual ou superior”.

No ponto, já há algum indicativo de que a Coligação PMDB-PSB-PTC inscreveu ALCIONE PACHECO DA SILVA, CONCEIÇÃO DE MARIA e 
PEDRINA TEIXEIRA BARBOSA para concorrer ao cargo de vereador tão somente para evitar que um dos candidatos do gênero masculino 
tivesse que ser excluído. Afinal, o cálculo dos percentuais é feito com base no número de candidatos efetivamente registrados:

“Registro de candidaturas. Percentuais por sexo.

1. Conforme decidido pelo TSE nas eleições de 2010, o § 3o do art. 10 da Lei n. 9.504/97, na redação dada pela Lei n. 12.034/2009, 
estabelece a observância obrigatória dos percentuais mínimo e máximo de cada sexo, o que é aferido de acordo com o número de 
candidatos efetivamente registrados.

2. Não cabe a partido ou coligação pretender o preenchimento de vagas destinadas a um sexo por candidatos do outro sexo, a 
pretexto de ausência de candidatas do sexo feminino na circunscrição eleitoral, pois se tornaria inócua a previsão legal de reforço da 
participação feminina nas eleições, com reiterado descumprimento da lei.

3. Sendo eventualmente impossível o registro de candidaturas femininas com o percentual mínimo de 30%, a única alternativa 
que o partido ou a coligação dispõe é a de reduzir o número de candidatos masculinos para adequar os respectivos percentuais, cuja 
providência, caso não atendida, ensejará o indeferimento do demonstrativo de regularidade dos atos partidários (DRAP).

Recurso especial não provido. [TSE. Recurso Especial Eleitoral n. 2939, Acórdão, Rei. Min. Arnaldo Versiani, Public. Sessão 06/11/2012]”.

Em um simples cálculo matemático, com aplicação de regra de três, pode constatar que o número de candidatas mulheres foi aquele 
estritamente necessário para que nenhum candidato do sexo masculino tivesse que ser excluído.

Obviamente, se tomado isoladamente, esse indício não seria suficiente para revogar o deferimento da coligação. Ocorre que este 
soma-se a outros, permitindo verificar que os registros de candidatura de ALCIONE PACHECO DA SILVA, CONCEIÇÃO DE MARIA e PEDRINA 
TEIXEIRA BARBOSA foram fraudulentos, efetivados com a única intenção de manter o preenchimento do requisito do percentual mínimo de 
candidaturas femininas.

2. Registro, ademais, as baixíssimas votações recebidas por todas as candidatas mulheres.

Percebam, que pelo quantitativo de eleitores do município de Pimenteiras mostra-se que as votações das candidatas ficaram muito 
aquém do aceitável.

A candidata ALCIONE PACHECO DA SILVA, apesar de não ter alcançado nenhum voto nas eleições para a qual era candidata a 
vereadora, compareceu às urnas no último dia 02 de outubro, ou seja, nem ela própria votou em sua pessoa.
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A candidata CONCEIÇÃO DE MARIA MARTINS obteve apenas 01 (um voto) e a candidata PEDRINA TEIXEIRA BARBOSA, por seu turno, obteve 
apenas 03 (três) votos, sendo certo que elas não desejavam ser efetivas candidatas e não fizeram esforços nenhum para tal, porque era tão 
somente “figurante”, não ocorrendo sequer depósito na urna eletrônica do próprio voto da candidata ou de familiares, parentes e amigos.

3. Outrossim, os depoimentos prestados no curso desta demanda demonstraram, ao meu sentir, que o real motivo que ensejou 
mulheres lançarem-se candidatas foi apenas para manter o preenchimento do percentual mínimo destinado às candidaturas femininas e leva, 
também, ao reconhecimento da fraude alegada na inicial.

Os depoimentos, em geral, passam a certeza de que pouco se envolveram com a própria campanha.

4. Nesse mesmo prisma, analisando as prestações de contas das candidatas é possível denotar que as prestações de contas eleitorais 
revelam a baixa movimentação de recursos em suas campanhas, o que é mais um indicativo de que não passaram de um faz-de-conta.

Assim, as candidatas apresentaram prestações de contas com números semelhantes, sem registrar gastos durante a campanha eleitoral, 
especialmente, com veículos, combustíveis, publicidade e comícios, registrando apenas gastos referentemente a assessoramento jurídico, 
prestado pelo advogado e também candidato Jander Martins Nogueira e assessoramento contábil.

Nota-se que, as candidatas praticamente nada movimentaram em suas campanhas, o que, alinhado aos demais fatos acima apontados, 
demonstra que suas candidaturas foram uma verdadeira e nítida farsa, inscritas como candidatas apenas para manter o percentual mínimo 
de candidaturas femininas, sem ter havido real intenção de concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores.

E mais, fizeram defesas similares, sustentando que suas candidaturas foram fruto da vontade de pleitear uma vaga na câmara. Afirmar ainda 
que, cada candidato faz sua estratégia, que assim, fez uma campanha com poucos recursos financeiros, sem material de publicidade, gráfico 
ou sonoro, em razão da crise econômica.

Realmente inexiste na legislação brasileira atos de propaganda mínimos que tenham de ser desempenhados por cada candidato(a) durante a 
campanha eleitoral. No entanto, as candidatas se propuseram a registrar suas candidaturas “por vontade própria”, mas por certo elas não 
desejavam ser candidatas e não fizeram esforços nenhum para tal, porque era tão somente “figurante”, uma típica candidata “fantasma”.

É indubitável que essas três candidatas são, juntamente com todos que formaram a coligação, responsáveis por aceitarem concorrer sem nem 
mesmo questionar sobre eventuais consequências dos seus atos, ou da seriedade do ato do registro de candidatura; parecem não ter o 
alcance do que efetivamente representaria consentir em concorrer apenas para atender ao percentual reservado para as mulheres, mesmo 
sem a verdadeira intenção de concorrer.

Diante de todo o exposto, resta mais do que evidente que o caso aqui discutido revela um fenômeno eleitoral criado única e exclusivamente 
para burlar a cota de gênero implantada pela Lei 12.034/2009.

Urge salientar que a Lei 9.504/97, confere aos Partidos/Coligações a competência para organizar e apresentar os Demonstrativos de 
Regularidade dos Atos Partidários - DRAP's, e, ainda, requerer registro de seus candidatos, observados os requisitos legais para sua escolha. 
Com efeito, ao simular o cumprimento da norma, indicando candidaturas inverídicas, ocorrer o abuso do poder político, porquanto 
excedem os limites legais. Na lição de Antônio Carlos Mendes: (Aspectos da Ação de Impugnação de mandato eletivo, Del Rey 1996, p. 338-
339):

"A noção de "abuso" traduz comportamento contrário ao direito ou ao que excede os limites e finalidades consagradas pela ordem jurídica. 
Nesse sentido, fala-se em "abuso de direito" quando alguém exercita um direito, mas em aberta contradição, seja com o fim (econômico) a 
que esse direito se encontra adstrito, seja com o condicionamento ético-jurídico (boa-fé, bons costumes, etc). Com efeito, a doutrina utiliza-se 
da expressão "abuso do poder" para significar o uso abusivo ou o uso do poder para além da medida legal, excesso ou desvio de poder, uso 
arbitrário ou ilícito do poder."

Por seu turno, Emerson Garcia define abuso de poder político da seguinte forma: (Abuso de Poder nas Eleições: Meios de Coibição. Rio de 
Janeiro: Lumem Júris, 2000. P. 23-24).

"Ocorrerá abuso de poder quando a autoridade, ao praticar o ato, extrapolar de sua competência legal, bem como quando contornar 
dissimuladamente as limitações da lei, apossando-se de poderes que não lhe são atribuídos por esta. Estará presente o desvio de finalidade ou 
de poder quando a autoridade atua nos limites de sua competência, mas pratica o ato embasada em motivos ou com fins diversos dos 
previstos na norma e exigidos pelo interesse público."

Nesse sentido, inclusive, é importante trazer à baila diversos entendimentos jurisprudenciais recentes que abordam esse mesmo tema. Senão, 
vejamos:

“RECURSO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. COTAS DE GÊNERO. ELEIÇÃO 2016. PRELIMINARES AFASTADAS. 
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 14, § 10 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 
CONSEQUÊNCIAS REFLEXAS NO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. GRAVAÇÃO AMBIENTAL EM LUGAR 
PÚBLICO. LICITUDE. MÉRITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO PROPORCIONAL. FRAUDE COMPROVADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS 
CONDUTAS. DESNECESSIDADE. ART. 10, § 3o, DA LEI 9.504/97. INDEFERIMENTO DO DRAP. NULIDADE DOS VOTOS ATRIBUÍDOS À COLIGAÇÃO 
IMPUGNADA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DOS MANDATOS NOS TERMOS DO ART. 109 DO CÓDIGO 
ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Preliminares afastadas. 1.1. O conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, § 10, da 
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Constituição Federal), é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são 
afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei. A inadmissão da AIME, na espécie, acarretaria violação ao direito de ação 
e à inafastabilidade da jurisdição. Não configurada a inadequação da via processual. 1.2. A teor do suprarreferido artigo, na ação de 
impugnação de mandato eletivo não podem figurar, no polo passivo, a pessoa jurídica e o candidato não eleito no pleito, uma vez que o 
expediente se destina a desconstituir o mandato obtido nas urnas. Na espécie, contudo, considerando que a AIME pode gerar efeitos jurídicos 
também à coligação, se constatada a fraude na composição da proporção das candidaturas, o D RAP sofrerá as consequências originárias, 
devendo-se privilegiar a ampla defesa no seu aspecto material, redundando, excepcionalmente, no reconhecimento da sua legitimidade para 
figurar no polo passivo da ação. 13. O art. 5o, inc. X, da Constituição Federal tutela a intimidade e a privacidade, sendo ilegal a gravação que vá 
de encontro a este preceito. No caso, a gravação se deu em lugar público e na presença de outras pessoas, não havendo ofensa a tal regra, 
reconhecendo-se a sua licitude.

2. Mérito. A reserva de gênero prevista no art. 10, § 3o, da Lei n. 9.504/97 busca promover a igualdade material entre homens e mulheres, 
impondo aos partidos o dever de preenchimento de o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.

3. Na espécie, a prova coligida demonstra que a coligação impugnada indicou o nome de uma das candidaturas com o único objetivo de 
atender o percentual de mulheres exigidos pela legislação, 30% de candidatas do sexo feminino, para tornar possível a indicação do número 
máximo de candidatos homens para concorrerem ao pleito pela coligação no município. Fraude comprovada que afeta, na origem, o 
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - D RAP. Revogação do deferimento do registro de candidaturas da chapa 
proporcional.

4. Recaindo os efeitos sobre o D RAP de toda a chapa proporcional da coligação, não há necessidade de individualização das condutas dos 
candidatos para aferição de suas responsabilidades.

5. Não se aplica o art. 224 do Código Eleitoral, na medida em que as sanções aplicadas não devem ultrapassar a coligação que deu causa à 
fraude, devendo ser declarados nulos os votos atribuídos a ela, com a consequente cassação dos diplomas obtidos. Declarados nulos todos os 
votos atribuídos à coligação impugnada na eleição proporcional do ano de 2016, com a distribuição dos mandatos de vereador por ela 
conquistados, nos termos do art. 109 do Código Eleitoral, aos demais partidos ou coligações que alcançaram o quociente partidário (cálculo 
das sobras eleitorais). Parcial procedência.

[TRERS. RE 495-85, Ac. de 13/12/2017, Rei. Juiz Eduardo Augusto Dias Bainy]”

“RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. 
LANÇAMENTO DE CANDIDATURA FICTÍCIA PARA ATENDIMENTO DO PERCENTUAL FIXADO PARA A COTA DE GÊNERO. SENTENÇA. 
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINARES: ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA Al JE PARA APURAR PRÁTICA DE FRAUDE A LEI POR 
ABUSO DE PODER POLÍTICO. PRECEDENTE TSE. ILEGITIMIDADE DOS PARTIDOS E COLIGAÇÕES PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA AIJE. 
EXCLUSÃO "DE OFÍCIO" DA COLIGAÇÃO E DAS AGREMIAÇÕES

DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. 

MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ALEGADA FRAUDE POR ABUSO DE PODER POLÍTICO. COTAS DE 
GÊNERO. ART. 10, § 3o DA LEI 9.504/97. REFORMA DA SENTENÇA.  APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DE INELEGIBILIDADE AOS RESPONSÁVEIS PELA 
CONDUTA, NOS TERMOS DO ART. 22, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90 E DE CASSAÇÃO DO DIPLOMA A TODOS OS DIRETAMENTE 
BENEFICIADOS PELO ATO ILEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

[TRESP. RE 409-89, Ac. de 21/11/2017, Rei. Juiz Marcus Elidius Michelli de Almeida]”

3 – DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, face a violação ao preconizado no art. 
10, § 3º, da Lei 9.504/97, para: 

 

 a) Desconstituir os mandatos eletivos dos então candidatos do sexo masculino que integram o polo passivo da presente demanda, 
cassando os diplomas e respectivos mandatos de todos que integram a Coligação “Pimenteiras: Nossa Terra, Nossa Gente”, por vícios de 
formação, retirando a eficácia dos diplomas concedidos a todos, com recálculo do quociente eleitoral, diplomando e, posteriormente, 
empossando no mandato de vereadores os demais candidatos que foram regularmente registrados, que não integraram a referida coligação. 

 b)  Declarar, ainda, inelegíveis os candidatos listados no polo passivo da presente demanda para as eleições que se realizarem nos 08 
(oito) anos subsequentes à eleição do corrente ano.

Sem custas e sem honorários advocatícios, face a natureza de demanda,  necessária ao exercício da cidadania.



Ano2019, Número 120                          Teresina, segunda-feira, 1 de julho de 2019                                                              Página 84

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 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-pi.jus.br

Após o trânsito em julgado da presente sentença, que resultou na anulação dos votos destinados  aos candidatos com registro 
cassado, determino que seja providenciado  o recálculo do quociente partidário para todos os fins de direito. 

P. R. I.

Valença do Piauí/PI, 27 de junho de 2019. 

UISMEIRE FERREIRA COELHO

Juiz Eleitoral da 89ª Zona

94ª Zona Eleitoral

Portarias

PORTARIA Nº 02/2019

O DOUTOR JOSÉ OSVALDO DE SOUSA, Juiz desta 94ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Cajazeiras do Piauí, Colônia do Piauí, São 
Francisco do Piauí e São Miguel do Fidalgo, com sede nesta cidade e Comarca de Oeiras, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições, etc.

CONSIDERANDO a necessidade de notificações e intimações pessoais existentes nesta Zona;

RESOLVE:

NOMEAR para a função de Oficial ad hod, ERLANY MENDES DE CARVALHO, Servidora Requisitada, matrícula nº 705085, que 
procederá à entrega de mandados, ofícios e demais expedientes que necessitem de urgência na comunicação desta Zona Eleitoral, até decisão 
ulterior deste juízo.

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Oeiras, 28 de junho de 2019.

José Osvaldo de Sousa

Juiz Eleitoral da 94ª ZE/PI

98ª Zona Eleitoral

Editais

edital 19.2019 lote rae 13.2019

Edital Nº 19 - TRE/98A ZONA

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

ALISTAMENTOS, TRANSFERÊNCIAS, REVISÕES E SEGUNDAS-VIAS

O Dr. João Antônio Bittencourt Braga Neto, Juiz Eleitoral da 98ª Zona Eleitoral de Teresina  PI, no uso de suas atribuições legais e, em 
cumprimento ao disposto na Resolução TSE Nº 21.538/2003 e na Lei nº 6.996/82 etc.,

TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente aos eleitores, aos representantes dos 
partidos e ao Ministério Público Eleitoral, em lista anexa, a relação de eleitores e as respectivas operações efetivadas e deferidas no âmbito 
desta 98ª Zona Eleitoral, referente ao lote nº 013/2019, que compreende o período de 14/06/2019 a 28/06/2019, ficando facultado a 
qualquer interessado manifestar-se sobre os eleitores constantes na dita relação no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de 
publicação do presente Edital. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa no futuro alegar ignorância, determinou o MM. 
Juiz Eleitoral a expedição do presente Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como no lugar de costume deste Cartório 
Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Teresina, Estado do Piauí, sede da 98ª Zona Eleitoral, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano 



Ano2019, Número 120                          Teresina, segunda-feira, 1 de julho de 2019                                                              Página 85

Diário da Justiça Eletrônico - Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 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-pi.jus.br

de dois mil e dezenove (28.06.2019). Eu ________________, Ednaldo Lima da Silva, Chefe do Cartório da 98ª Zona Eleitoral em exercício, 
digitei o presente edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz.

JOÃO ANTÔNIO BITTENCOURT BRAGA NETO

JUIZ ELEITORAL da 98ª Zona

A N E X O

Justiça Eleitoral - 98ª Zona/PI

ELO - Cadastro Eleitoral

Relação de Títulos Impressos para Afixação

Origem: CA 200 Zona: 098 Município: 12190 - TERESINA

Data de Processamento: 14/06/2019 a 28/06/2019

Nome Inscrição Operação Local Seção Digitação Lote

ABISAGUI SOARES DA SILVA 046203091554 ALISTAMENTO 1201 350 26/06/2019 0013/2019

AIANA CAMILA AMÂNCIO DE ARAÚJO MENDES 064204041198 REVISÃO 1015 6 19/06/2019 0013/2019

ALEX RIBEIRO COSTA 046202721520 ALISTAMENTO 1295 304 15/06/2019 0013/2019

ALFREDO BORGES DE OLIVEIRA 018843131511 TRANSFERÊNCIA 1058 347 26/06/2019 0013/2019

ALINE RODRIGUES DE SOUSA 026665021562 TRANSFERÊNCIA 1317 340 19/06/2019 0013/2019

ALLYSSON CUNHA VILARINDO DE MACÊDO 046203011503 ALISTAMENTO 1139 348 25/06/2019 0013/2019

AMANDA CAROANE COSTA SILVA 046202961503 ALISTAMENTO 1279 353 24/06/2019 0013/2019

AMANDA MARIA BASTOS RODRIGUES 046203171562 ALISTAMENTO 1015 337 27/06/2019 0013/2019

ANA CLARA DE ARAUJO OLIVEIRA 046203021589 ALISTAMENTO 1295 304 25/06/2019 0013/2019

ANA KELLYA SIQUEIRA DO NASCIMENTO MACEDO 075115330760 REVISÃO 1201 350 25/06/2019 0013/2019

ANA PAULA BARBOSA DA SILVA 046203131538 ALISTAMENTO 1058 347 26/06/2019 0013/2019

ANATALIA LABILLOY 035849461503 REVISÃO 1325 320 25/06/2019 0013/2019

ANTONIA HISLARRANA ALVES DOS SANTOS 046202941538 ALISTAMENTO 1155 352 24/06/2019 0013/2019

ANTONIA LUCIENE BARBOSA SILVA 062614881163 TRANSFERÊNCIA 1376 349 15/06/2019 0013/2019

BARBARA BANDEIRA DA SILVA 024617441104 REVISÃO 1180 334 19/06/2019 0013/2019

BRUNA PINHEIRO LEMOS 046203041546 ALISTAMENTO 1058 347 25/06/2019 0013/2019

CAIO FILIPI FERNANDES ARRUDA MELO 046202891570 ALISTAMENTO 1481 289 19/06/2019 0013/2019

CARLOS HENRIQUE ROCHA DE SOUSA 046203151503 ALISTAMENTO 1546 313 26/06/2019 0013/2019

CÍCERA ANDREZA MONTEIRO DA SILVA 046203201562 ALISTAMENTO 1295 304 28/06/2019 0013/2019

CLAUDIO HENRIQUE ROCHA ARAUJO 018816931520 SEGUNDA VIA 1015 4 17/06/2019 0013/2019

CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO SILVA 037846921520 REVISÃO 1279 206 18/06/2019 0013/2019

CLYDIMAR FERREIRA DOS SANTOS 044103211520 SEGUNDA VIA 1490 296 24/06/2019 0013/2019

DALVANIR DOS SANTOS MACHADO 043490931503 SEGUNDA VIA 1171 67 24/06/2019 0013/2019

DANIEL BARBOSA LEAL 043092351570 SEGUNDA VIA 1406 144 25/06/2019 0013/2019

DIEGO VIEIRA MAGLIOLI 033323541520 TRANSFERÊNCIA 1236 333 24/06/2019 0013/2019

DIÓGENES DANTAS LÉLIS JÚNIOR 046203161589 ALISTAMENTO 1317 340 26/06/2019 0013/2019

DOMINGAS BANDEIRA 044822671570 SEGUNDA VIA 1163 65 17/06/2019 0013/2019

DOMINGOS DE SOUSA DOURADO 010603731554 REVISÃO 1066 36 28/06/2019 0013/2019

DOUGLAS JOSUÉ CARVALHO DA SILVA 046203061503 ALISTAMENTO 1163 332 25/06/2019 0013/2019

EDILEUZA GONCALVES DE CARVALHO 006718421163 TRANSFERÊNCIA 1317 340 18/06/2019 0013/2019

ÉLDER FERNANDO SILVA CASTRO MOURA 140171110582 TRANSFERÊNCIA 1180 334 18/06/2019 0013/2019
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ELIDONJHONSON OLIVEIRA SOARES DA SILVA 046203141511 ALISTAMENTO 1201 350 26/06/2019 0013/2019

ENOQUE SOARES CAVALCANTI JUNIOR 018947291589 REVISÃO 1392 139 17/06/2019 0013/2019

ERISVALDO DA COSTA FERREIRA 045507121503 SEGUNDA VIA 1341 310 19/06/2019 0013/2019

ESEQUIEL CORDEIRO TÔRRES FILHO 041025111538 REVISÃO 1180 236 24/06/2019 0013/2019

EVANGEL DE SOUSA SANTOS 019678761520 REVISÃO 1120 48 18/06/2019 0013/2019

EVENLLY CUNHA VILARINDO DE MACÊDO 046203001511 ALISTAMENTO 1139 348 25/06/2019 0013/2019

FABIANA DO NASCIMENTO LIMA 046202691520 ALISTAMENTO 1066 317 15/06/2019 0013/2019

FERNANDA ALVES DOS SANTOS MORAIS 028585401520 REVISÃO 1228 89 27/06/2019 0013/2019

FERNANDA CARRILHO DE MORAES COÊLHO CAVALCANTE 036426451589 REVISÃO 1015 337 25/06/2019 0013/2019

FLÁVIA RAQUEL PAULINO DA SILVA 037095661589 SEGUNDA VIA 1309 113 24/06/2019 0013/2019

FLAVIO TADEU MACIEL RICARTE 042248791554 REVISÃO 1325 320 26/06/2019 0013/2019

FRANCISCA MARIANA COÊLHO SILVINO 046202791503 ALISTAMENTO 1171 298 17/06/2019 0013/2019

FRANCISCO DO NASCIMENTO 024885941503 REVISÃO 1384 261 18/06/2019 0013/2019

FRANCISCO RAIMUNDO ANSELMO DA SILVA 046203031562 ALISTAMENTO 1368 314 25/06/2019 0013/2019

FRANKLYN DE ALCANTARA SOARES 022537231562 SEGUNDA VIA 1406 144 26/06/2019 0013/2019

GABRIEL PINHO SOUSA 046201841503 REVISÃO 1333 355 27/06/2019 0013/2019

GRACIELLE BARBOSA RIBEIRO DE MELO 027528761562 REVISÃO 1317 203 26/06/2019 0013/2019

HADRYEN FERNANDES DE ALMEIDA SILVA 046203121554 ALISTAMENTO 1015 337 26/06/2019 0013/2019

HELENICE DE PAULO SALES 010640601562 REVISÃO 1414 299 24/06/2019 0013/2019

HUGO OLIVEIRA MARGRAFF 042151671589 TRANSFERÊNCIA 1635 328 25/06/2019 0013/2019

IARA SANDRA SANTIAGO DOS SANTOS 041025951546 REVISÃO 1155 352 25/06/2019 0013/2019

ISAAC DOURADO DE BARROS 046202811511 ALISTAMENTO 1180 334 17/06/2019 0013/2019

JAMYLLE PAIVA TABATINGA 039559131503 REVISÃO 1546 313 27/06/2019 0013/2019

JEFFERSON DO NASCIMENTO SANTOS 046202911597 ALISTAMENTO 1171 298 24/06/2019 0013/2019

JEFFERSON JACOB DA CONCEIÇÃO SILVA 046202841562 ALISTAMENTO 1295 304 18/06/2019 0013/2019

JERLANDIA FREIRE BARBOSA MARINHO 039617500752 TRANSFERÊNCIA 1392 135 26/06/2019 0013/2019

JESUS DE SOUSA MELO 021977061520 REVISÃO 1058 28 28/06/2019 0013/2019

JOAO BATISTA MENDES DA ROCHA 010669611520 REVISÃO 1090 225 18/06/2019 0013/2019

JOÃO DA CRUZ LIMA 006066121570 REVISÃO 1074 305 17/06/2019 0013/2019

JOÃO DA CRUZ SILVA 040619441538 REVISÃO 1082 255 24/06/2019 0013/2019

JOAO PAULO BARBOSA MACHADO 026283261538 REVISÃO 1210 343 17/06/2019 0013/2019

JOÃO VICTOR RODRIGUES DE SOUSA 046202821503 ALISTAMENTO 1163 332 18/06/2019 0013/2019

JOCYLENE MOREIRA COSTA ALVES 021462331503 REVISÃO 1546 313 25/06/2019 0013/2019

JOELMA BARBOSA SILVA 046202741597 ALISTAMENTO 1376 349 15/06/2019 0013/2019

JOSÉ ALVES FERNANDES 026077991503 TRANSFERÊNCIA 1295 304 15/06/2019 0013/2019

JOSÉ CAMPÊLO MUNIZ 008498531597 REVISÃO 1325 320 28/06/2019 0013/2019

JOSÉ RODRIGUES BARROS 046202831589 ALISTAMENTO 1490 342 18/06/2019 0013/2019

JOSÉ RONI ANDRADE GARCIA 036662161503 REVISÃO 1155 352 25/06/2019 0013/2019

JOSEANE GOMES DA SILVA SOUZA 036458291554 REVISÃO 1309 114 19/06/2019 0013/2019

JOYCE DE SOUSA SILVA 042795701520 REVISÃO 1279 206 24/06/2019 0013/2019

JULIANA LOBÃO VERAS BARROS 046203181546 ALISTAMENTO 1325 320 27/06/2019 0013/2019

JULIANA NUNES PAES LANDIM 027950641562 REVISÃO 1180 334 19/06/2019 0013/2019

JULIANA SOUSA COSTA 038951341570 REVISÃO 1252 97 25/06/2019 0013/2019
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JULIO CESAR MILIORINI 281517180159 REVISÃO 1333 233 28/06/2019 0013/2019

KATARINA DA SILVA 043493991589 SEGUNDA VIA 1570 234 18/06/2019 0013/2019

LÁZARO DEMES FERREIRA DE SOUSA 035850181538 REVISÃO 1570 354 18/06/2019 0013/2019

LÉLIA LILIANNA BORGES DE SOUSA MACEDO 025814021589 REVISÃO 1236 333 25/06/2019 0013/2019

LOHAYNE VICTÓRIA VANDERLEI FERREIRA 045768031503 REVISÃO 1660 326 14/06/2019 0013/2019

LUARA BELA ROCHA GOMES 046203221520 ALISTAMENTO 1180 334 28/06/2019 0013/2019

LUCAS GONÇALVES DE SOUSA 046202901503 ALISTAMENTO 1325 320 19/06/2019 0013/2019

LUÍS EDUARDO DA SILVA VASCONCELOS 041030161589 REVISÃO 1660 339 19/06/2019 0013/2019

MAILSON RAMOS PEREIRA 046203071597 ALISTAMENTO 1384 335 25/06/2019 0013/2019

MANOEL VIEIRA DE MATOS NETO 023705141503 REVISÃO 1031 344 24/06/2019 0013/2019

MARCELA PORTELA CHAGAS MACHADO 039035521520 REVISÃO 1031 17 26/06/2019 0013/2019

MARCELO PEDRO DA SILVA 024668121651 TRANSFERÊNCIA 1180 334 24/06/2019 0013/2019

MARCIANA DOS SATOS DA SILVA 046202711546 ALISTAMENTO 1333 355 15/06/2019 0013/2019

MARCOS ANTONIO MARQUES MORAIS DE ABREU 046202861520 ALISTAMENTO 1384 335 18/06/2019 0013/2019

MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 046202851546 ALISTAMENTO 1180 334 18/06/2019 0013/2019

MARCOS VINICIUS AZEVEDO DA SILVA 041490931520 REVISÃO 1422 157 27/06/2019 0013/2019

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ROCHA 046202731503 ALISTAMENTO 1201 350 15/06/2019 0013/2019

MARCOS VINÍCIUS DE SOUSA DA SILVA 046203081570 ALISTAMENTO 1139 348 26/06/2019 0013/2019

MARIA ALVES DA SILVA 007693751538 REVISÃO 1465 184 18/06/2019 0013/2019

MARIA ANTONIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 040489091546 TRANSFERÊNCIA 1031 344 18/06/2019 0013/2019

MARIA BEATRIZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA 046202991546 ALISTAMENTO 1031 344 24/06/2019 0013/2019

MARIA CLARA SILVA RODRIGUES 046202931554 ALISTAMENTO 1384 335 24/06/2019 0013/2019

MARIA DO ROSÁRIO NONATO SOUSA 028570151546 REVISÃO 1163 66 19/06/2019 0013/2019

MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SILVA 017390141511 REVISÃO 1058 30 18/06/2019 0013/2019

MARIA ESTER OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 029348171503 REVISÃO 1139 348 18/06/2019 0013/2019

MARIA GORETE SOUSA 043276891503 REVISÃO 1252 199 25/06/2019 0013/2019

MARIA LÊDA DE MOURA 008627351554 SEGUNDA VIA 1490 210 17/06/2019 0013/2019

MARIA LETÍCIA BARROS DA SILVA 046202981562 ALISTAMENTO 1430 163 24/06/2019 0013/2019

MARIA SONALY DE SOUSA VALENTE RAMOS 042239221520 REVISÃO 1384 237 17/06/2019 0013/2019

MARIA VILMA PESSOA FEITOSA 001974111546 REVISÃO 1546 313 24/06/2019 0013/2019

MARIA VIVIANE LOPES DE ARAUJO 046202971589 ALISTAMENTO 1180 334 24/06/2019 0013/2019

MARIANA CELESTE RIBEIRO DOS SANTOS 043823171538 TRANSFERÊNCIA 1031 344 18/06/2019 0013/2019

MARLENE BANDEIRA E SILVA DE MIRANDA 000600851570 REVISÃO 1180 71 19/06/2019 0013/2019

MARLOS DENHISON BENVINDO ITALIANO 016686951503 SEGUNDA VIA 1317 275 18/06/2019 0013/2019

MAYRA SANTOS CARVALHO 046202951511 ALISTAMENTO 1546 313 24/06/2019 0013/2019

MAZULE DOS SANTOS ALMEIDA 046202751570 ALISTAMENTO 1570 354 17/06/2019 0013/2019

MICAEL DE FRANÇA RIBEIRO 046202871503 ALISTAMENTO 1210 343 19/06/2019 0013/2019

MICHAEL COUTO COSTA 025255171376 SEGUNDA VIA 1031 11 25/06/2019 0013/2019

MIRELLI DE HOLANDA ROLIM DA FONSECA 019979411503 TRANSFERÊNCIA 1635 328 24/06/2019 0013/2019

MIRIAM MARIA DOS SANTOS MOURA VIEIRA 023999321520 REVISÃO 1384 270 24/06/2019 0013/2019

PEDRO SENA ROSA 004226151511 REVISÃO 1422 160 24/06/2019 0013/2019

PRISCILLA FERREIRA DA ROCHA MAGLIOLI 039032011597 REVISÃO 1236 333 19/06/2019 0013/2019

RAIMUNDA LOPES DE BRITO LIMA 006066111597 REVISÃO 1074 305 17/06/2019 0013/2019
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RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA 007368181562 REVISÃO 1457 182 27/06/2019 0013/2019

RAYLANA DA SILVA CHAGAS AZEVEDO 074680521180 TRANSFERÊNCIA 1422 152 27/06/2019 0013/2019

RAYLON ROBERTO ANTAS DA COSTA 046202701562 ALISTAMENTO 1295 304 15/06/2019 0013/2019

ROBERT WALL OLIVEIRA COUTINHO FILHO 046203111570 ALISTAMENTO 1430 167 26/06/2019 0013/2019

ROBSON EDUARDO DA SILVA ARAUJO 042240921511 REVISÃO 1350 129 17/06/2019 0013/2019

RUTH MARINHO MIARELLI 020839351899 TRANSFERÊNCIA 1317 340 25/06/2019 0013/2019

RYAN BRAGA DA CRUZ 046202781511 ALISTAMENTO 1139 348 17/06/2019 0013/2019

SAMARA AMARO ALVES 025596241511 REVISÃO 1031 344 24/06/2019 0013/2019

SANDYELI SILVA BATISTA 044820351562 REVISÃO 1236 278 17/06/2019 0013/2019

SAVIO OLIVEIRA DA SILVA 046203051520 ALISTAMENTO 1163 332 25/06/2019 0013/2019

SEBASTIÃO MARQUES OLIVEIRA FILHO 046202921570 ALISTAMENTO 1635 328 24/06/2019 0013/2019

SÉRGIO SILVA LOUREIRO 038066211511 REVISÃO 1546 313 27/06/2019 0013/2019

SILVESTRE PEREIRA DE SOUSA 046203101597 ALISTAMENTO 1171 298 26/06/2019 0013/2019

TED WILSON DE BARROS 000002191546 REVISÃO 1015 337 26/06/2019 0013/2019

TOMAZ ARAUJO DE MORAIS 015337491597 REVISÃO 1104 46 27/06/2019 0013/2019

VANESSA DA CRUZ PESSOA FEITOSA 032455871597 TRANSFERÊNCIA 1546 313 24/06/2019 0013/2019

VERA LUCIA ALVES DA SILVA 048926100787 REVISÃO 1660 339 15/06/2019 0013/2019

WANDERLEY DE CARVALHO AGUIAR 046202801538 ALISTAMENTO 1376 349 17/06/2019 0013/2019

WELLISSON CASTRO DA SILVA 041022201538 REVISÃO 1180 334 24/06/2019 0013/2019

YURI LEITE HOLANDA BARBOSA 046202881597 ALISTAMENTO 1031 344 19/06/2019 0013/2019
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