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PRESIDÊNCIA

Atos e Despachos do Presidente

Atos

Ato Conjunto nº 01/2018

Resolve dispensar o uso de terno e gravata no exercício da advocacia, inclusive em audiências e no segundo 
grau de jurisdição, até 20.03.2018.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Carlos Eduardo da 
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Fonseca Passos e o Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, Desembargador Carlos Santos de Oliveira, no uso 
de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a temperatura no verão do Rio de Janeiro tem atingido quase 50 graus;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça definiu que é de competência dos Tribunais locais a 
regulamentação dos trajes a serem utilizados em suas dependências;

RESOLVEM:

Art. 1º. DISPENSAR, até 20.03.2018, o uso de terno e gravata no exercício da advocacia, perante os primeiro e 
segundo graus de jurisdição, para despachar, participar de audiências e sessões de julgamento, e transitar nas 
dependências das unidades da Justiça Eleitoral, devendo ser observado o traje social, com uso de camisa 
devidamente fechada.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2018.

Desembargador CARLOS EDUARDO DA FONSECA PASSOS

Presidente do TRE-RJ

DESEMBARGADOR CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

VICE-PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ESCOLA JUDICIÁRIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
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(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA

 

Coordenadoria de Registros Processuais, Partidários e Processamento

Despachos

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-91.2016.6.19.0000 - CLASSE PC

REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, Diretório Estadual do Rio de Janeiro

ADVOGADO: Eduardo Damian Duarte - OAB: 106783/RJ

REQUERENTE: JORGE SAYED PICCIANI, Presidente Regional do PMDB

REQUERENTE: EDSON ALBERTASSI, Tesoureiro

DESPACHO: 1) Estando presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, determino o 
prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e a verificação da origem dos recursos 
recebidos, nos termos do artigo 34, §4º, II, da Resolução nº. 23.432, do Tribunal Superior Eleitoral.

2) Defiro o pedido indicado no item "4", às fls. 223/224.  Intime-se o requerente para que efetue o pagamento, no 
prazo de 5 dias.

3) Após o decurso daquele prazo, remetam-se os autos ao órgão técnico.

Rio de Janeiro, 22/01/2018. - (a) DESEMBARGADOR ELEITORAL RAPHAEL MATTOS - Relator

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 85-90.2016.6.19.0000 - CLASSE PC

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, Diretório Estadual

ADVOGADA: Samara Mariana de Castro - OAB: 161332/MG

ESTAGIÁRIO: Gabriela Rohem de Souza Santos

REQUERENTE: ROGERIO NORBERTO DA CUNHA ALIMANDRO, Presidente

ADVOGADA: Samara Mariana de Castro - OAB: 161332/MG

ADVOGADO: Rafael Rodrigo de Souto Ferreira - OAB: 200525/RJ

ADVOGADO: Rodrigo Burgos de Azevedo Mangabeira - OAB: 173015/RJ

REQUERENTE: TALIRIA PETRONE SOARES, Tesoureiro

ADVOGADA: Samara Mariana de Castro - OAB: 161332/MG

ADVOGADO: Rafael Rodrigo de Souto Ferreira - OAB: 200525/RJ

ADVOGADO: Rodrigo Burgos de Azevedo Mangabeira - OAB: 173015/RJ

DESPACHO: 1)Defiro o pedido de vista e cópias reprográficas dos autos, na Secretaria Judiciária, solicitado às fls. 437, 
pelo prazo de 72 horas.

2)Dê-se ciência da informação técnica de fls. 440/442, para que no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem os 
documentos faltantes e prestem os esclarecimentos que entenderem necessários. 

Rio de Janeiro, 22/01/2018. - (a) DESEMBARGADOR ELEITORAL RAPHAEL MATTOS - Relator

REPRESENTAÇÃO Nº 7819-63.2014.6.19.0000 - CLASSE RP

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

REPRESENTADO: FRANCISCO FLORIANO DE SOUSA  SILVA

ADVOGADO: Paulo Victor Queiroz de Souza - OAB: 144368/RJ

REPRESENTADO: MILTON CESAR FERREIRA RANGEL

ADVOGADO: Rodrigo Fogaça Varanda - OAB: 121938/RJ

http://www.tre-rj.jus.br
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ADVOGADO: Leonardo de Souza Rangel - OAB: 126155/RJ

REPRESENTADO: IVAN DOS SANTOS

DESPACHO: "Tendo em vista o requerimento dos representados Francisco Floriano de Souza Silva e Milton César 
Ferreira Rangel para expedição da guia referente à 2ª parcela (fls. 334 e 336), bem como em atendimento ao 
solicitado pela Secretaria de Orçamento e Finanças à fl. 327, intime-se o patrono dos aludidos representados para que 
informe um e-mail para encaminhamento das próximas guias, no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação do 
presente despacho.

Após, à Secretaria de Orçamento e Finanças para que certifique o pagamento da 1ª parcela.

Publique-se."

Rio de Janeiro, 19/01/2018. - DESEMBARGADOR ELEITORAL CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSSOS - 
Presidente do TRE/RJ.

Decisões

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO ELEITORAL Nº 196-85.2016.6.19.0061 - CLASSE RE

85.2016.6.19.0061 - CLASSE RE

PROTOCOLO Nº 134.444/2017

RECORRENTE: FABRICIO DOS SANTOS BAIÃO

ADVOGADO: Eduardo Damian Duarte - OAB: 106783/RJ

ADVOGADO: Filipe Orlando Danan Saraiva - OAB: 159011/RJ

ADVOGADO: Lauro Vinicius Ramos Rabha - OAB: 169856/RJ

ADVOGADO: Leandro Delphino - OAB: 176726/RJ

ADVOGADO: Rafael Barbosa de Castro - OAB: 184843/RJ

ADVOGADA: Marcelle Alegretti Santos - OAB: 196838/RJ

RECORRIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, Comissão Provisória de Sapucaia/RJ

ADVOGADO: Luiz Eduardo Gomes Martins - OAB: 184473/RJ

ADVOGADA: Andréia de Oliveira Pádua Guimarães - OAB: 159508/RJ

DECISÃO: "01. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Fabrício dos Santos Baião, candidato eleito ao 
cargo de prefeito no município de Sapucaia, com fundamento no artigo 121, §4º, incisos I e II da Constituição da 
República c/c o artigo 276, inciso I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral, contra acórdão proferido por esta Corte 
Regional que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso eleitoral interposto pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro - PTB, ora recorrido, para julgar desaprovadas as contas de campanha referentes às Eleições 2016 do 
recorrente, nos termos do artigo 68, inciso III, da Resolução TSE nº 23.463/2015, reformando, consequentemente, a 
decisão que aprovou com ressalva a prestação de contas do ora recorrente proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral 
(Sapucaia). Eis as ementas dos arestos impugnados (fls. 356 e 377): 

"ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO. Realização de doações em 
espécie, em dissonância com o disposto no art. 18, §§1º e 3º, da Resolução TSE nº 23.465/15, descumprimento do 
teto máximo de despesas para candidato a prefeito nas eleições 2016 e existência de despesas financeiras em favor 
de terceiros, sem o respectivo registro como doação estimada. Irregularidades constatadas que comprometem as 
contas apresentadas e impossibilitam efetivo controle pela Justiça Eleitoral quanto à utilização das fontes de 
financiamento e à aplicação de recursos na campanha. Parecer da Secretaria de Controle Interno deste Regional pela 
desaprovação das contas. Seu acolhimento. Recurso provido. Contas julgadas como desaprovadas, nos termos do art. 
68, inciso III, da Resolução TSE nº 23.463/2015."

"PROCESSO CIVI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Nulidade do acórdão. Inocorrência. 
Irregularidades na prestação de contas do candidato: arrecadação de recursos em espécie acima do limite legal, 
extrapolação do limite de gastos e despesas realizadas sem o registro de doação para outros candidatos, a justificar a 
desaprovação das contas apresentadas. Irresignação com o resultado da demanda. Recurso desprovido."

02. Em suas razões recursais de fls. 383/404, aduz o recorrente, em síntese, este Colegiado, ao reformar a 
sentença de 1º grau de aprovação com ressalvas para desaprovar suas contas de campanha, violou o artigo 5º, inciso 
LV da Constituição Federal, 10 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 64 e 66 da Resolução TSE 

http://www.tre-rj.jus.br
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23.463/2015.

03. Sustenta, outrossim, que no julgamento do recurso eleitoral não foram observados os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, visto que não houve oportunidade de manifestação acerca dos 
pareceres no sentido da desaprovação das contas exarados pela Secretária de Controle Interno e Auditoria deste 
Tribunal e Procuradoria Regional Eleitoral.

04. Destaca que o parecer emitido no 2º grau desta Justiça Especializada apontou irregularidades não suscitadas 
no parecer técnico de primeiro grau e na sentença, infringindo o comando dos artigos 64, §4ª, e 66 da Resolução TSE 
23.463/2015.

05. Ressalta o recorrente, desta forma, que a ausência de oportunidade para que se manifestasse sobre as 
novas irregularidades encontradas também fere o artigo 10 do Código de Processo Civil, colacionando julgado do 
Tribunal Superior Eleitoral no qual foi consignado a adoção do princípio da não surpresa nesta Justiça Especializada, 
instituído no artigo supra. 

06. Noutro giro, em homenagem ao princípio da eventualidade, argui, no que tange ao mérito, que não há 
irregularidades nas contas apresentadas, estando devidamente identificados todos aqueles que fizeram doações em 
espécie à campanha.

07. Outrossim, pondera que a extrapolação dos limites para os gastos de campanha ocorreu devido à errônea 
interpretação da resolução de regência, não tendo os gastos excedentes, por outro lado, o condão de macular a 
igualdade entre os candidatos. 

08. Nesse sentido, defende que as impropriedades que fundamentaram a desaprovação das contas não têm 
potencial de comprometer a higidez da prestação.

09. Por fim, requer o provimento do recurso especial a fim de seja reformado o acórdão impugnado, julgando-
se as contas de campanha referentes ao pleito de 2016 como aprovadas.  

10. É o relato do essencial. Fundamento e decido.

11. Das razões suscitadas, verifica-se a ausência dos pressupostos específicos do recurso especial eleitoral, nos 
termos do artigo 276, inciso I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral.

12. O órgão colegiado deste Regional, ao apreciar as questões de fato e de direito submetidas ao seu 
julgamento, manifestou a convicção da unanimidade de seus membros no sentido de desaprovar a prestação de 
contas do recorrente devido a  irregularidades encontradas pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, em 
especial: (i) a existência de doações financeiras superiores a R$ 1.064,10 não realizadas através transferência 
eletrônica, conforme determina o artigo 18, §1º da Resolução TSE 23.463/2015, (ii) o descumprimento do teto 
máximo de gastos para a campanha de prefeito nas Eleições 2016 e (iii) a realização de despesas sem o respectivo 
registro. 

13. Ao contrário do alegado pelo, não houve violação aos princípios constitucionais do contraditório da ampla 
defesa, em razão do provimento do recurso eleitoral que reformou a sentença do juízo a quo para julgar 
desaprovadas as contas de campanha. É o que se extrai do seguinte excerto do voto condutor dos embargos 
declaratórios (fl. 378vº/379): 

"(...) destaque-se que o ora embargante se manifestou em contrarrazões (fls. 309/320) do recurso interposto pela 
Comissão Provisória do Partido Trabalhista Brasileiro, onde foram analisados todos os pontos do recurso, que foi 
objeto de análise do parecer retromencionado, afastando dessa maneira, a aplicação do art. 10 do Código Processo 
Civil e a alegada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Todos os pontos suscitados foram enfrentados pelo julgamento colegiado, o qual se encontra adequadamente 
fundamentado, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada, senão mera irresignação com o resulta da demanda. 

O acórdão reconheceu a existência de diversas irregularidades nas informações contáveis apresentadas em juízo, a 
envolver a arrecadação de recursos em espécie acima do limite legal, a extrapolação do limite de gastos e despesas 
realizadas sem o registro de doação para outros candidatos, justificando-se a desaprovação das contas do candidato.

Cumpre ressaltar que, não obstante o recorrente tenha afirmado que os pontos elencados pelo acórdão não foram 
objeto de análise na sentença, verifica-se conforme fls. 278/279 que tal afirmação não é verdadeira. A decisão de 
primeiro grau abordou tanto a questão das doações em espécie acima do valor permitido quanto à questão da 
extrapolação do limite de gasto de campanha do candidato, apenas dando-lhes interpretações diferentes das 
adotadas no acórdão."

14. Portanto, as referidas alegações acerca da não observância aos artigos 5º, inciso LV da Constituição da 
República, 10 do Código de Processo Civil e 64, §4º, e 66 da Resolução TSE 23.463/2015 denotam o mero 
inconformismo do recorrente com os fundamentos adotados pelo Plenário deste Regional, indicando o nítido 
propósito de rediscutir matéria fática por meio de recurso excepcional, providência não permitida pelo Enunciado 24 
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da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. DESPROVIMENTO.

1.  A Corte Regional concluiu que os vícios insanáveis constantes na prestação de contas efetivamente prejudicaram o 
controle da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral. 

2.  Reformar a conclusão a que chegou a Corte de origem para atender a pretensão recursal, no sentido de aprovar as 
contas, ainda que com ressalvas, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível 
em sede de recurso especial (Súmulas nos 7/STJ e 279/STF).

3.  Consoante já decidiu este Tribunal Superior, não cabe o recurso especial eleitoral, mesmo com base na alegação de 
dissídio pretoriano, quando a decisão objurgada estiver calcada no revolvimento do conjunto fático-probatório 
constante dos autos. Precedentes.

4.  Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em processos de prestação de contas, os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade somente podem ser aplicados quando presentes os seguintes requisitos: 

a) falhas que não comprometam a lisura do balanço contábil; b) irrelevância do percentual dos valores envolvidos em 
relação ao total arrecadado; e c) ausência de comprovada má-fé do prestador de contas.

5.  Agravo regimental desprovido.

(Agravo de Instrumento nº 232998, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação:  DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Tomo  150, Data 04/08/2016, Página 82-83) (grifei)

15.  Do mesmo modo, as questões referentes a regularidade das doações financeiras perpetradas por doadores 
identificados e inobservância do teto para os gastos eleitorais não podem ser novamente analisadas em sede de 
recurso especial, visto que demandariam, necessariamente, em profunda incursão no acervo fático-probatório dos 
autos.

16. Ressalve-se, por oportuno, que o recorrente tampouco se desincumbiu de demonstrar a afirmada 
divergência pretoriana entre o aresto impugnado e os pronunciamentos do TSE, muito embora tenha feito expressa 
alusão ao pretenso dissídio, indicando-o como segundo fundamento de seu apelo excepcional. De fato, na decisão 
transcrita às fls. 400/403 não há sequer indicação do número do julgado, menção à sua relatoria, data de publicação e 
demais dados essenciais à sua identificação, sendo de todo inidôneo à satisfação dos requisitos  descritos no art. 
1029, § 1º, do NCPC.         

17. Desta feita, ressalte-se que o Recurso Especial, espécie do gênero recurso extraordinário, funda-se no 
interesse de ordem pública em ver prevalecer a autoridade e a exata aplicação da legislação eleitoral, não se 
prestando a reexaminar a substancialidade das provas, sob pena de transformar o Tribunal Superior Eleitoral em mera 
instância recursal ordinária.

18. Considerando os fundamentos jurídicos apresentados, nego seguimento ao recurso especial eleitoral. 

Publique-se a íntegra da presente decisão."

Rio de Janeiro, 18/12/2017. - (a) DESEMBARGADOR CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS - Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

RECURSO ELEITORAL Nº 112-52.2017.6.19.0028 - CLASSE RE

RECORRENTE: LECI VIZEU FERNANDES, candidato ao cargo de Vereador em Paraíba do Sul

ADVOGADA: Mariana Ferreira Gaspar - OAB: 206122/RJ

DECISÃO: "Trata-se de recurso eleitoral, interposto às fls. 16/20, por LECI VIZEU FERNANDES, candidata ao cargo de 
vereador do Município de Paraíba do Sul nas eleições de 2016, contra a sentença proferida à fl. 13, pelo Juízo da 28ª 
Zona Eleitoral (Paraíba do Sul), que julgou desaprovadas suas contas de campanha.

No decisum monocrático, o magistrado sentenciante entendeu que a recorrente não esclareceu os pontos suscitados 
pela equipe técnica designada para análise do feito contábil, dentre os quais as doações recebidas pelo Diretório 
Municipal do PMDB, porém não registradas por este; doações realizadas por outros prestadores de contas, mas não 
registradas pela candidata; e divergência de informações entre a conta bancária informada e aquela constante dos 
extratos eletrônicos.

Em suas razões, afirma a recorrente, em síntese, que a responsabilidade pelas contas prestadas deve recair sobre o 
contabilista, a quem incumbiria realizar o controle da entrada e saída de doações e receitas. Requer, assim, a reforma 
da sentença para ¿fixar prazo para a regularização das contas prestadas em razão da sua aprovação com ressalvas" . 

À fl. 25, parecer da Secretaria de Controle Interno e Auditoria pela aprovação das contas com ressalvas.
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Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, às fls. 31/33, pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório. Decido.

Fundamentou o Juízo sentenciante o seu decisum na ausência de registro de doações realizadas por outros 
prestadores de contas, porém não registradas pelos doadores e tampouco pela recorrente, bem como pela 
divergência de informações entre a conta bancária informada e aquela constante nos extratos eletrônicos.

Com relação às doações efetuadas pelo Diretório do PMDB, no caso, despesas com serviços advocatícios e de 
contabilidade, verifica-se que a recorrente efetuou o seu registro devidamente, conforme fl. 26, deixando, entretanto, 
o partido doador de consignar essa doação em sua prestação de contas. Nesse caso, não pode a recorrente suportar o 
ônus da omissão praticada por terceiros, pelo que afasto a falha apontada. 

Verifica-se ainda que a recorrente deixou de registrar doações estimáveis em dinheiro realizadas por Alessandro 
Cronge Bouzada, referente a materiais de propaganda eleitoral, no valor de R$ 560,00. Em casos como este em tela, a 
emissão de recibo eleitoral resta dispensada, conforme art. 6º, §3º, II c/c art. 55, §3º, ambos da Res. 23.463/2015 do 
TSE, sendo obrigatório, porém, o seu registro, senão vejamos:

Art. 6ºDeverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, 
financeiros ou estimáveis em dinheiro, inclusive os recursos próprios e aqueles arrecadados por meio da Internet.

(...)

§ 3ºNão se submetem à emissão do recibo eleitoral previsto no caput:

(...)

II -doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de 
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo 
pagamento da despesa.

Art.55.A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome 
dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,  devendo  conter  a data de emissão,a descrição 
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo  nome  ou  
razão  social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§3ºFicam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...) 

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto 
de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo 
pagamento da despesa. (grifei)

Entretanto, como apontado pelo órgão técnico deste Tribunal, "em razão da natureza da receita e do valor envolvido, 
R$ 560,00, ser de pequena monta, tal falha não possui força para macular a regularidade das contas prestadas" (fl. 
25), devendo a apontada irregularidade ser tão somente ressalvada, mostrando-se necessária que a apreciação da 
hipótese em tela mereça uma abordagem que melhor se coadune com os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade. Confira-se, mutatis mutandis, precedente do TSE aplicado em prestação de contas anuais: 

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. PMDB. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2010. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

4. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a aprovação das contas com ressalvas, com fundamento nos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando verificadas falhas que correspondem a valor de pequena 
monta.

5. Prestação de contas aprovada com ressalvas. (grifei)

(TSE. PC - Prestação de Contas nº 79869 - BRASÍLIA - DF Acórdão de 26/04/2016 Relator(a) Min. Luciana Christina 
Guimarães Lóssio)

Por fim, no que se refere às divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas e 
aquelas constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, tenho que a discrepância cinge-se ao 
registro do dígito verificador da conta aberta no banco, em que o numeral "0"  foi apontado no lugar de um X, não 
sendo motivo apto a ensejar a desaprovação das contas da candidata.

Dessa forma, as falhas apontadas devem ser consideradas como meras impropriedades, aptas a ensejar a aprovação 
das contas com ressalvas.
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Ante o exposto, com base nos artigos 64, §2º, I, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de 
campanha do candidato recorrente, nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015."

Rio de Janeiro, 18/12/2017. - (a) DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ANTONIO SOARES - Relator

RECURSO ELEITORAL Nº 487-62.2016.6.19.0198 - CLASSE RE

RECORRENTE: ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: Darlan Soares Missaggia - OAB: 173086/RJ

DECISÃO: "Trata-se de recurso eleitoral, interposto às fls. 31/36, por Elias Rodrigues dos Santos, candidato ao cargo 
de vereador do Município de Itatiaia nas eleições de 2016, contra a sentença proferida às fls. 26/26v., pelo Juízo da 
198ª Zona Eleitoral (Resende), que julgou desaprovadas suas contas de campanha.

No decisum monocrático, o magistrado sentenciante entendeu que houve o descumprimento de requisitos dos art. 
48, II, "a"  e art. 53, caput e seus incisos, da Resolução TSE nº 23.463/2015, que impõem a apresentação dos extratos 
da conta bancária aberta em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua 
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, bem como a apresentação da avaliação a comprovar os 
preços de mercado em doação estimável em dinheiro.

Em suas razões, o recorrente afirma que não juntou demonstrativo dos extratos bancários detalhados em razão de 
recusa do banco no fornecimento de tal documentação. Com relação à ausência da respectiva avaliação a comprovar 
os preços de mercado, aduz ter colacionado recibos eleitorais e termos de cessão pelos serviços prestados, bem como 
não haver parâmetros nas tabelas disponibilizadas pelos Conselhos Regionais pelos serviços prestados, cabendo a 
cada profissional realizar a sua estimativa pessoal.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente aprovação com ou sem ressalvas das suas contas de 
campanha.

Às fls. 44/44v., parecer da Secretaria de Controle Interno e Auditoria pela aprovação das contas com ressalvas.

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, às fls. 84/85, pelo parcial provimento do recurso, com a conseqüente 
aprovação das contas com ressalvas.

É o breve relatório. Decido.

Fundamentou o Juízo sentenciante o seu decisum no descumprimento de requisitos dos art. 48, II, e 53, caput, e seus 
incisos, ambos da Resolução TSE nº 23.463/2015, pela ausência de apresentação de extrato bancário que alcançasse a 
totalidade do período de campanha e na não apresentação da avaliação a comprovar os preços de mercado para 
doação por serviços estimados em dinheiro.

Entretanto, à fl. 44, a SCI prestou a seguinte informação, após consultar o extrato bancário eletrônico do candidato: 
"(...) se verifica a ausência de movimentação financeira, em consonância com o que foi registrado nas contas".

Portanto, tenho que a cópia do aludido extrato juntado pela SCI, à fl. 45, tem o condão de afastar a irregularidade 
suscitada.

Por oportuno, faço menção ao Enunciado de Súmula nº 11 deste Tribunal:

"A ausência de extrato bancário, no âmbito do processo de prestação de contas, não enseja a desaprovação das 
contas, se o Órgão Técnico consegue constatar a real movimentação financeira na conta bancária do candidato."

Cito, ainda, julgado desta Corte, no mesmo sentido, in verbis:

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. FALHA QUE COMPROMETE O CONTROLE EFETIVO REALIZADO PERANTE A 
JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, NA HIPÓTESE EM 
QUE A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DESTA E. CORTE ELEITORAL VERIFICAR A REAL 
MOVIMENTAÇÃO DO CANDIDATO, ATRAVÉS DO SISTEMA SPCE WEB, NOS TERMOS DO VERBETE Nº 11 DA SÚMULA 
DESTE E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O candidato não apresentou o 
extrato bancário contemplando todo o período de campanha, conforme exige o art. 40, II, alínea "a"  da Resolução 
TSE nº 23.406/2014. 2. A Secretaria de Controle Interno e Auditoria desta e. Corte, através do sistema SPCE-WEB, 
verificou que, de fato, não houve movimentação financeira na conta bancária do candidato, sanando, portanto, a 
irregularidade apontada. 3. Contas julgadas aprovadas com ressalvas."   (grifamos)

(PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 629883 - Rio de Janeiro/RJ, Acórdão de 13/04/2015, Relator(a) ANA TEREZA BASILIO, 
DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 078, Data 17/04/2015, Página 37/41)"

No que concerne à não apresentação da respectiva avaliação a comprovar os preços dos serviços prestados, que 
estariam aquém dos praticados no mercado, há que se acompanhar a recomendação do órgão técnico que dispôs: 
¿impõe-se recomendação ao candidato, em caso de pleitos futuros, proceda à apresentação de notas explicativas ou 
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documentos fiscais como comprovação de valores praticados pelo mercado por categoria profissional prevista na 
legislação vigente, pelo bem da confiabilidade e transparência das contas apresentadas." (fl. 44)

Dessa forma, as falhas apontadas devem ser consideradas como meras impropriedades, aptas a ensejar a aprovação 
das contas com ressalvas.

Ante o exposto, com base nos artigos 64, §2º, I, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha 
da candidata recorrente, nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015."

Rio de Janeiro, 18/12/2017. - (a) DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ANTONIO SOARES - Relator

RECURSO ELEITORAL Nº 380-18.2016.6.19.0198 - CLASSE RE

RECORRENTE: MARCELINA APARECIDA DE JESUS

ADVOGADO: Darlan Soares Missaggia - OAB: 173086/RJ

DECISÃO: "Trata-se de recurso eleitoral, interposto às fls. 40/46, por Marcelina Aparecida de Jesus, candidata ao 
cargo de vereador do Município de Itatiaia nas eleições de 2016, contra a sentença proferida às fls. 36/36v., pelo Juízo 
da 198ª Zona Eleitoral (Resende), que julgou desaprovadas suas contas de campanha.

No decisum monocrático, o magistrado sentenciante entendeu que houve o descumprimento de requisitos dos art. 
48, II, "a"  e art. 53, caput e seus incisos, da Resolução TSE nº 23.463/2015, que impõem a apresentação dos extratos 
da conta bancária aberta em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua 
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, bem como a apresentação da avaliação a comprovar os 
preços de mercado em doação estimável em dinheiro. 

Dispôs, ainda, ter havido ausência de comprovação de que os serviços doados pelo Sr. Rafael Veríssimo de Souza 
constituem produto do seu próprio serviço ou de sua atividade econômica.

Em suas razões, o recorrente afirma que não juntou demonstrativo dos extratos bancários detalhados em razão de 
recusa do banco no fornecimento de tal documentação. Com relação à ausência da respectiva avaliação a comprovar 
os preços de mercado, aduz ter colacionado recibos eleitorais e termos de cessão pelos serviços prestados, bem como 
não haver parâmetros nas tabelas disponibilizadas pelos Conselhos Regionais pelos serviços prestados, cabendo a 
cada profissional realizar a sua estimativa pessoal.

A respeito especificamente da atividade exercida por Rafael Veríssimo de Souza, afirma se tratar de doação de 
serviços de administrador financeiro, prestado diretamente por este e estimável em dinheiro, conforme recibo 
eleitoral e termo de doação de serviços.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente aprovação com ou sem ressalvas das suas contas de 
campanha.

Às fls. 55/55v., parecer da Secretaria de Controle Interno e Auditoria pela aprovação das contas com ressalvas.

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, às fls. 58/59, pelo parcial provimento do recurso, com a conseqüente 
aprovação das contas com ressalvas.

É o breve relatório. Decido.

Fundamentou o Juízo sentenciante o seu decisum no descumprimento de requisitos dos art. 48, II, e 53, caput, e seus 
incisos, ambos da Resolução TSE nº 23.463/2015, pela ausência de apresentação de extrato bancário que alcançasse a 
totalidade do período de campanha e na não apresentação da avaliação a comprovar os preços de mercado para 
doação por serviços estimados em dinheiro.

Entretanto, à fl. 55, a SCI prestou a seguinte informação, após consultar o extrato bancário eletrônico do candidato: 
"(...) se verifica a ausência de movimentação financeira, em consonância com o que foi registrado nas contas".

Portanto, tenho que a cópia do aludido extrato juntado pela SCI, à fl. 56, tem o condão de afastar a irregularidade 
suscitada.

Por oportuno, faço menção ao Enunciado de Súmula nº 11 deste Tribunal:

"A ausência de extrato bancário, no âmbito do processo de prestação de contas, não enseja a desaprovação das 
contas, se o Órgão Técnico consegue constatar a real movimentação financeira na conta bancária do candidato."

Cito, ainda, julgado desta Corte, no mesmo sentido, in verbis:

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2014. FALHA QUE COMPROMETE O CONTROLE EFETIVO REALIZADO PERANTE A 
JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, NA HIPÓTESE EM 
QUE A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DESTA E. CORTE ELEITORAL VERIFICAR A REAL 
MOVIMENTAÇÃO DO CANDIDATO, ATRAVÉS DO SISTEMA SPCE WEB, NOS TERMOS DO VERBETE Nº 11 DA SÚMULA 
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DESTE E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O candidato não apresentou o 
extrato bancário contemplando todo o período de campanha, conforme exige o art. 40, II, alínea "a"  da Resolução 
TSE nº 23.406/2014. 2. A Secretaria de Controle Interno e Auditoria desta e. Corte, através do sistema SPCE-WEB, 
verificou que, de fato, não houve movimentação financeira na conta bancária do candidato, sanando, portanto, a 
irregularidade apontada. 3. Contas julgadas aprovadas com ressalvas."   (grifamos)

(PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 629883 - Rio de Janeiro/RJ, Acórdão de 13/04/2015, Relator(a) ANA TEREZA BASILIO, 
DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 078, Data 17/04/2015, Página 37/41)"

No que concerne à não apresentação da respectiva avaliação a comprovar os preços dos serviços prestados, que 
estariam aquém dos praticados no mercado, há que se acompanhar a recomendação do órgão técnico que dispôs: 
"recomenda-se à candidata, em caso de pleitos futuros, a apresentação de notas explicativas ou documentos fiscais 
como comprovação de valores praticados pelo mercado por categoria profissional prevista na legislação vigente, pelo 
bem da confiabilidade e transparência das contas apresentadas." (fl. 55)

Por fim, especificamente em relação aos serviços prestados por Rafael Veríssimo de Souza, verifica-se pelo extrato de 
prestação de contas à fl. 04, bem como pelo recibo eleitoral à fl. 08 e pelo documento de prestação de serviço 
profissional sem remuneração à fl. 15, todos devidamente assinados por Rafael, que a atividade realizada foi de 
Administrador Financeiro, restando comprovado que os serviços doados constituem produto de seu próprio trabalho.   

Dessa forma, as falhas apontadas devem ser consideradas como meras impropriedades, aptas a ensejar a aprovação 
das contas com ressalvas.

Ante o exposto, com base nos artigos 64, §2º, I, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR APROVADAS COM RESSALVAS as contas de campanha 
da candidata recorrente, nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015."

Rio de Janeiro, 18/12/2017. - (a) DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ANTONIO SOARES - Relator

RECURSO ELEITORAL Nº 385-65.2016.6.19.0222 - CLASSE RE

RECORRENTE: RENATO ABI RAMIA

ADVOGADO: Thiago Siqueira Ramos - OAB: 142481/RJ

DECISÃO: "PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. Falhas encontradas incapazes de comprometer a 
regularidade das contas. Descumprimento de prazo para apresentação de relatórios financeiros e entrega 
extemporânea da prestação de contas parcial. Irregularidades notadamente burocráticas. Informações completas 
trazidas ao final.  Não abrangência, por parte dos extratos bancários, de todo o período de campanha, e comprovação 
apenas parcial da origem das doações estimáveis em dinheiro. Patamar reduzido quando confrontado com o 
montante total apresentado à Justiça Eleitoral. Não comprometimento à fiscalização concreta e ao efetivo controle 
das informações contábeis. Parecer da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias pela aprovação das contas 
com ressalvas. Seu acolhimento. Recurso parcialmente provido, nos termos dos artigos 64, §2º, inciso I, do Regimento 
Interno deste Tribunal e 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

DECISÃO

Trata-se de recurso interposto por RENATO ABI RAMIA contra a sentença de fls. 68/68V, que julgou suas contas 
desaprovadas, nos termos do art. 68, inciso III, da Resolução TSE nº 23.463/15.

O recorrente junta aos autos declaração retificadora e pugna reforma da sentença, para que as contas prestadas 
sejam julgadas aprovadas.

Parecer da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidária deste Regional às fls. 117/117verso, manifestando-se pela 
aprovação das contas com ressalvas, uma vez que as falhas constatadas não comprometem o efetivo controle de 
regularidade das contas pela Justiça Eleitoral. 

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral às fls. 132/134, também pela aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório.

Do exame dos autos, em especial do parecer emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal, 
observa-se a existência de algumas impropriedades, as quais, todavia, não comprometem as contas prestadas.

Com efeito, em relação ao descumprimento de prazo para entrega de relatórios financeiros e à apresentação 
extemporânea de prestação de contas parcial, cuidam-se de impropriedades de caráter eminentemente burocrático e 
de menor relevância, notadamente porque trazidas as informações completas ao final.

Quanto à não abrangência, por parte dos extratos bancários, de todo o período de campanha, e à comprovação 
apenas parcial da origem das doações estimáveis em dinheiro, envolvem patamar reduzido quando confrontado com 
o montante total apresentado à Justiça Eleitoral (3,78% e 6,21% , respectivamente), de sorte que não afetam a 
regularidade contábil prestada em juízo.
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Não constatada irregularidade dotada de maior gravidade ou falha considerável que impossibilite o efetivo controle 
por parte desta Especializada, não subsiste fundamento para que as contas sejam julgadas como desaprovadas. 

Ante o exposto, com base nos artigos 64, § 2º, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao recurso, para julgar as contas prestadas por RENATO ABI RAMIA 
aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015."

Rio de Janeiro, 18/12/2017. - (a) DESEMBARGADOR CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS - Relator

RECURSO ELEITORAL Nº 69-49.2016.6.19.0029 - CLASSE RE

RECORRENTE: ANTONIA GOMES FERREIRA

ADVOGADA: Simone Perez Oliveira Filippo - OAB: 86681/RJ

DECISÃO: "ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. Sentença que 
desaprovou as contas. Meros equívocos de lançamento, cujos valores são inexpressivos. Falhas encontradas que não 
comprometem a regularidade. Não comprometimento à fiscalização concreta e ao efetivo controle das informações 
contábeis. Parecer da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias pela aprovação das contas com ressalvas. 
Acolhimento. Recurso provido, nos termos dos artigos 64, §2º, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, 
inciso VIII, do Código de Processo Civil.

DECISÃO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antonia Gomes Ferreira, candidata a vereadora, nas eleições de 2016, no 
Município de Petrópolis, insurgindo-se contra a sentença de fls. 58/59, que desaprovou suas contas, com fulcro no art. 
68, III, da Resolução TSE nº 23.463/15.

Sustenta a recorrente (fls. 66/69) que apresentou, ainda que tardiamente, documento demonstrando o crédito de R$ 
13,00, a fim de suportar o pagamento de custas bancárias, que tinham dado causa à devolução anterior de cheque. 
Nesse sentido, aduz que o depósito foi efetuado após a entrega da prestação de contas, razão pela qual houve a 
omissão. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a aprovação das contas, com ou sem ressalvas.

Parecer conclusivo elaborado pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Tribunal às fls. 80/80v, 
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas. 

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral às fls. 83/84v, também no sentido de aprovação das contas com ressalvas.  

É o relatório. 

Passo a decidir.

O recurso deve ser conhecido, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade. 

Consoante destacado pela COCEP (fls. 80/81), foram encontradas as seguintes impropriedades: (i) não apresentação 
dos instrumentos de prestação de serviços do contador e da advogada; (ii) divergências na movimentação financeira 
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos; (iii) não emissão de recibo eleitoral 
para uma doação financeira; e (iv) recibo eleitoral preenchido de forma equivocada.

Com efeito, conforme se verifica nos recibos de fls. 08/10, Simone Perez Oliveira Fillipo (OAB/RJ nº 86.681) e Volnei 
de Oliveira Pimentel (CRC-RJ 086685/O) doaram, respectivamente, os serviços de assessoria jurídica (R$550,00) e 
contábil (R$ 220,00). Embora intimado (fls.44/45), o candidato não juntou os instrumentos de prestação de serviços, 
em violação ao art. 53, III, da Resolução TSE nº 23.463/15. Apesar disso, as quantias, somadas, totalizam R$ 770,00, 
valor pouco expressivo.

Ressalte-se que o recibo de fls. 09, relativo à doação de Simone Perez, foi equivocadamente preenchido, pois há a 
menção ao serviço de  assessoria contábil. Contudo, trata-se de mero erro material, pois a procuração de fls. 08 deixa 
claro sua qualidade de advogada e representante da candidata.

Da mesma forma, são pequenas as divergências entre os valores que constaram na movimentação financeira 
registrada na prestação de contas (R$ 2,40) e as constantes nos extratos eletrônicos (R$ 0,35 e 2,05), assim como a 
data em que o cheque 850020 foi debitado(31.08.16 e 14.09.16).   

Por fim, o mesmo em relação à doação feita pela própria candidata, no valor de R$ 13,00, cujo recibo não foi emitido, 
em descumprimento ao art. 6º, caput, da Resolução TSE nº 23.463/15, mas que representa apenas 2,8% do total das 
receitas financeiras arrecadadas na campanha.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ELEIÇÕES 2016. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS 
PELO JUÍZO A QUO. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE PERMITEM A ANÁLISE DAS CONTAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS QUE 
SUPREM O BANCÁRIO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.I - Nulidade 
do decisum afastada. Ausência de cerceamento do direito de defesa. O recorrente foi regularmente intimado para 
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manifestação, acerca das irregularida desapontadas no parecer técnico, apresentando sua manifestação 
intempestivamente.II - A manifestação do Ministério Público Eleitoral não traz qualquer inovação nos fatos descritos 
no parecer técnico, restringindo-se à sua análise, momento em que, em sua atuação como fiscal da ordem jurídica, 
posicionou-se pela não prestação das contas.III - Mérito. As movimentações financeiras podem ser verificadas pelo 
extrato eletrônico, disponível no sistema SPCE, a suprir a mera apresentação parcial dos extratos bancários, na linha 
do verbete sumular nº 11 deste Tribunal.IV - É possível identificar a origem do recurso relativo a depósito em cheque 
no valor de R$ 400,00. Doação em espécie realizada por Dominicus Remo de Souza.V - As falhas apontadas, sobretudo 
a ausência dos extratos bancários integrais, são meras impropriedades aptas a ensejar a aprovação das contas com 
ressalvas.Provimento parcial do recurso eleitoral, para julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha. (RE nº 
28462 - Arraial Do Cabo/RJ - Relator(a) CRISTINA SERRA FEIJÓ - DJERJ 14/11/2017)

Eleições 2012. Recurso Eleitoral. Prestações de Contas do Diretório Municipal e do Comitê Financeiro do PSDB em 
Nova Friburgo. Contas julgadas não prestadas. Identificação de irregularidade grave na contabilidade da Direção 
Municipal. Existência de meras irregularidades formais na contabilidade do Comitê Financeiro.I. O fato de o Diretório 
Municipal não ter aberto conta bancária específica para a campanha eleitoral de 2012 constitui irregularidade grave e 
insanável que impede, na hipótese, a análise de suas contas. Precedentes do TSE. Contas julgadas desaprovadas, 
aplicando-se ao referido órgão partidário a suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário por 12 (doze) 
meses, dada a insanabilidade do vício e a impossibilidade, na espécie, desta Justiça Especializada realizar efetivo 
controle da contabilidade de campanha.II. A identificação de meras irregularidades formais, consistentes na abertura 
tardia da conta bancária e na falta de assinatura do contador nas peças apresentadas, não impede a análise das 
contas do Comitê Financeiro que devem, na hipótese, ser aprovadas com ressalvas. Precedentes. III. Provimento 
parcial do recurso quanto ao Diretório Municipal para considerar prestada, porém, desaprovada sua contabilidade, 
com aplicação da sanção estabelecido no artigo 51, § 4°, da Resolução TSE n° 23.376/2012. Provimento do recurso no 
tocante ao Comitê Financeiro, aprovando-se suas contas com ressalvas. (RE nº 58951 - Nova Friburgo/RJ - Relator 
EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS - DJERJ 22/09/2014) 

Não constatadas, portanto, irregularidades dotadas de maior gravidade ou falhas relevantes que impossibilitem o 
efetivo controle por parte desta Justiça especializada, não subsiste fundamento para que as contas sejam julgadas 
como desaprovadas, fazendo-se apenas ressalvas. 

Ante o exposto, com base nos artigos 64, §2º, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, para julgar aprovadas com ressalvas, as contas prestadas por 
Antonia Gomes Ferreira, nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015."

Rio de Janeiro, 19/12/2017. - (a) DESEMBARGADOR CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Relator

RECURSO ELEITORAL Nº 515-53.2016.6.19.0255 - CLASSE RE

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO: Thiago Siqueira Ramos - OAB: 142481/RJ

DECISÃO: "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO A VEREADOR. Registro de despesa 
com serviços de contabilidade devidamente contabilizados. Falhas encontradas incapazes de comprometer a 
regularidade das contas apresentadas, de modo a possibilitar a fiscalização concreta e o efetivo controle por esta 
Justiça Especializada. Aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução TSE n° 
23.463/2015, com base nos artigos 64, §2º, I, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil.

DECISÃO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Carlos da Silva Carvalho, candidato ao cargo de vereador no 
município de Carapebus, nas eleições de 2016, insurgindo-se contra a sentença de fls. 39, que julgou suas contas 
como não prestadas, nos termos do art. 68, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE nº 23.463/15.

Em suas razões recursais (fls. 41/43), aduz o candidato que houve a juntada tempestiva dos extratos bancários 
eletrônicos referente ao registro de doação estimável em dinheiro referente ao serviço de profissional de 
contabilidade das contas de campanha, conforme fls.31/33 dos autos.   

Parecer da Secretaria de Controle Interno e Auditoria nas fls.75/75v, pela aprovação das contas, com ressalvas. 

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso, com a aprovação das contas com 
ressalvas (fls. 78/80).  

É o relatório.

Passo a decidir.

Do exame dos autos, em especial o parecer da COCEP,  observa-se que foi verificada a impropriedade de ausência de 
registro de despesas ou doações estimadas referentes aos serviços prestados por profissional de contabilidade. 
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Com efeito, conforme se verifica nas fls. 02, Flávio Bueno Carino (CRC-RJ 094733/O-2) prestou serviços de 
contabilidade ao candidato. 

Nos termos do art. 41, §4º, da Resolução TSE nº 23.463/15, a arrecadação de recursos e a realização de gastos 
eleitorais de serviços contábeis devem ser acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade, desde o início 
da campanha. In casu, essa participação foi comprovada pela assinatura do profissional de contabilidade no extrato de 
fls. 02. 

O recorrente, de fato, não registrou nas suas contas a despesa e doação estimada referente ao serviço prestado por 
esse profissional de contabilidade, em desacordo com o Art. 41, §4º, e Art. 48 da Resolução nº 23.463/15. Ocorre que, 
o recibo eleitoral da doação deste serviço, por sua vez, foi apresentado tempestivamente, ou seja, quando da 
intimação do candidato para tanto (fls. 30), encontrando-se juntado nas fls. 32/33. Em que pese o recibo não 
substituir a ausência do registro na prestação de contas final, referido documento compromete aferir a regularidade 
das contas.

Não sendo constatadas irregularidades dotadas de maior gravidade ou falhas que impossibilitem o efetivo controle 
contábil por parte desta Justiça especializada, as contas devem ser aprovadas com ressalvas. 

Ante o exposto, com base nos artigos 64, §2º, I, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil, julgo as contas prestadas pelo candidato José Carlos da Silva Carvalho, aprovadas com ressalvas, nos 
termos do art. 68, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015."

Rio de Janeiro, 19/12/2017. - (a) DESEMBARGADOR CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Relator

RECURSO ELEITORAL Nº 716-45.2016.6.19.0255 - CLASSE RE

RECORRENTE: PAULO CESAR DE AZEVEDO

ADVOGADO: Thiago Siqueira Ramos - OAB: 142481/RJ

DECISÃO: "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO A VEREADOR. Ausência de extratos 
bancários que se mostram irrelevantes, pois os mesmos podem ser consultados através do SPCE. Registro de despesa 
com serviços de contabilidade - recibo eleitoral da doação do respectivo serviço apresentado . Falhas encontradas 
incapazes de comprometer a regularidade das contas apresentadas, de modo a possibilitar a fiscalização concreta e o 
efetivo controle por esta Justiça Especializada. Aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 68, inciso II, da 
Resolução TSE n° 23.463/2015, com base nos artigos 64, §2º, I, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, inciso VIII, 
do Código de Processo Civil.

DECISÃO

Trata-se de recurso interposto por PAULO CESAR DE AZEVEDO, candidato ao cargo de vereador do Município de 
Carapebus, nas Eleições de 2016, contra a sentença de fls. 41, proferida pelo Juízo da 255ª Zona Eleitoral, que julgou 
suas contas não prestadas, nos termos do Art. 68, IV,  alínea 'a' e 'b' da Resolução TSE nº 23.463/15.

O recorrente sustenta, em suas razões recursais, que arrolou aos autos tempestivamente as informações requeridas 
às fls. 30. 

Ademais, alega que tais informações sanam os pontos determinados no parecer técnico, todavia não foi realizada 
nova análise dos documentos apresentados, o que certamente reverteria o parecer para aprovação  das contas.

Parecer  da Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidária deste Regional às fls. 75/75v., manifestando-se pela 
aprovação de contas com ressalvas, uma vez que as falhas constatadas não comprometem a regularidade das contas 
prestadas. 

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral às fls. 78/80, também pela aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório.

Passo a decidir.

Do exame dos autos, em especial do Parecer técnico da SCI (fls. 75/75v.) e das ponderações da Procuradoria Regional 
Eleitoral (fls. 78/80), aqui acolhidos como razão de decidir, as falha apontadas não comprometem a regularidade das 
contas e o efetivo controle por esta Justiça Especializada, impondo-se a reforma do decisum para aprovação das 
contas, com ressalvas, nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.

Com efeito, verifica-se que o candidato não apresentou extratos que demonstram toda a movimentação financeira do 
período eleitoral, juntando somente consulta de saldo referente ao dia 20/10/2016 e "extratos últimos 5 dias" 
também referente a data de 20/10/2016 (fls. 24/25).

Contudo, mediante consulta ao extrato bancário eletrônico extraído no sistema SPCE, observa-se a ausência de 
movimentação financeira na conta do recorrente, consoante ao registrado na prestação de contas.

Outrossim, percebe-se que o candidato não registrou despesa ou doação estimada referente ao serviço prestado pelo 
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profissional de contabilidade. Todavia, ressalta-se que, após intimado do Despacho de fls. 31, apresentou recibo 
eleitoral da doação do respectivo serviço às fls. 34.

Tais falhas não possuem o condão de macular as contas apresentadas, mas sim, de ressalvá-las, haja vista as mesmas 
não comprometerem sua regularidade ou impediram o efetivo controle contábil por parte desta Especializada, 
conforme disposto no art. 68, II, da Resolução TSE n° 23.463/2015, o qual estabelece:  

"Art. 68. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 66, a 
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm>

(...)

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade"

Por oportuno, confira-se precedente do TRE-RJ, verbis:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ELEIÇÕES 2016. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS 
PELO JUÍZO A QUO. FALHAS QUE NÃO PERMITIRIAM A ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA DE 
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO QUE DEVE FICAR ADSTRITA À INSTRUÇÃO 
EFETUADA NO PRIMEIRO GRAU. SISTEMA SIMPLIFICADO. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE PERMITEM A ANÁLISE DAS 
CONTAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS QUE SUPREM O BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DESPESAS DE 
CONTABILIDADE E ADVOCATÍCIAS. GASTOS NÃO PROPRIAMENTE DE CAMPANHA. DESNECESSIDADE DE 
CONTABILIZAÇÃO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(...)

III - Por se tratar de prestação de contas de campanha simplificada (art. 28, §§ 9º e 11 da Lei nº 9.504/97), sem 
utilização de recursos do fundo partidário, a documentação a ser apresentada restringe-se aos regramentos do 
disposto no caput do art. 59, c/c 48 II, a, e f, da Res. TSE nº 23.463/2015. Nesse ponto, encontram-se satisfeitas as 
exigências legais, na medida em que o instrumento de mandato foi colacionado desde o início da demanda e as 
movimentações financeiras podem ser verificadas pelo extrato eletrônico, disponível no sistema SPCE, a suprir a mera 
apresentação parcial dos extratos bancários, na linha do verbete sumular nº 11 deste Tribunal. IV - Conforme 
orientação firmada pelo TSE, ainda que o recorrido não tenha, em primeiro grau, registrado ou apresentado 
documentos a comprovar despesas com honorários advocatícios e de contabilidade, tais gastos, quando não digam 
respeito a consultorias prestadas durante a campanha, não podem ser abarcados como propriamente eleitorais. Isso 
porque meramente guardam pertinência com serviços oferecidos por ocasião da apresentação da prestação de contas 
em juízo, não estando diretamente relacionadas com as atividades de campanha.Provimento parcial do recurso 
eleitoral, para julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha. 

(TRE-RJ - RE: 55195 CARAPEBUS - RJ, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 07/08/2017, Data de 
Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 209, Data 15/08/2017, Página 29/31)

Por fim, salienta-se que a documentação apresentada às fls. 33/34 é tempestiva, haja vista o candidato ter sido 
intimado em 21/09/2017 (quinta-feira) e a referida documentação apresentada em 25/09/2017 ( segunda-feira), 
respeitando-se o prazo de 72hs determinado nos arts. 64 e 66 da Resolução TSE nº 23.463/2015.

Não constatadas irregularidades dotadas de maior gravidade ou falhas relevantes que impossibilitem o efetivo 
controle contábil por parte da Justiça Eleitoral, as contas devem ser aprovadas com ressalvas.

Ante o exposto, com base nos artigos 64, § 2º, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e 932, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao recurso, para julgar as contas prestadas por PAULO CESAR DE 
AZEVEDO, aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 68, inciso II, da Resolução TSE nº 23.463/2015."

Rio de Janeiro, 10/01/2018. - (a)  DESEMBARGADOR CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Relator

Coordenadoria de Sessões

Pauta de Sessão de Julgamento

PAUTA ORDINÁRIA

Faço público, de ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que serão julgados no próximo dia 25/01/2018, a partir 
das 17 horas, ou nas sessões ulteriores, os seguintes processos e os porventura adiados:
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SESSÃO ORDINÁRIA:

1 - RECURSO ELEITORAL Nº 1-85.2017.6.19.0184

PROTOCOLO: 77952017

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - Eleições - Transgressões Eleitorais - Abuso - Abuso - De Poder 
Político/Autoridade - Abuso - De Poder Econômico - Conduta Vedada a Agente Público - 2016 - PEDIDO DE 
CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO

ORIGEM: RIO DAS OSTRAS-RJ (184ª ZONA ELEITORAL - RIO DAS OSTRAS)

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRENTE-: ALZENIR PEREIRA MELLO, candidato ao cargo de vereador do Município de Rio das Ostras

ADVOGADO-: Lucas de Sá Guedes - OAB: 169401/RJ

ADVOGADO-: Ricardo Pimenta Pinheiro - OAB: 130516/RJ

ADVOGADO-: Rodrigo Coelho Saggioro - OAB: 129394/RJ

ADVOGADO-: Ugo Pereira Lima - OAB: 130498/RJ

ADVOGADO-: Leandro de Souza Lima - OAB: 130515/RJ

RECORRIDO-: ALBERTO MOREIRA JORGE, vereador eleito do Município de Rio das Ostras

ADVOGADA-: Rita Maria de Carvalho Valverde - OAB: 43956/RJ

ADVOGADO-: Antonio Marcio de Carvalho - OAB: 199735/RJ

ADVOGADO-: Guilherme Reis de Souza Cardoso - OAB: 84992/RJ

2 - RECURSO ELEITORAL Nº 431-15.2016.6.19.0138

PROTOCOLO: 2972612016

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - 
Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas - Contas - Apresentação de Contas - Contas - 
Desaprovação/Rejeição das Contas - Cargo - Vereador - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

ORIGEM: QUEIMADOS-RJ (138ª ZONA ELEITORAL - QUEIMADOS)

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL LUIZ ANTONIO SOARES

RECORRENTE-: FABIO RODRIGUES CABRAL COSTA, candidato ao cargo de vereador do Município de Queimados

ADVOGADA-: Thais dos Santos Silva - OAB: 206316/RJ

3 - RECURSO ELEITORAL Nº 617-20.2016.6.19.0047

PROTOCOLO: 2387532016

REPRESENTAÇÃO - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio - Conduta Vedada a Agente Público - 
Propaganda Política - Propaganda Institucional - Eleições 2016 - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS

ORIGEM: VOLTA REDONDA-RJ (47ª ZONA ELEITORAL - VOLTA REDONDA)

RELATOR: DESEMBARGADORA ELEITORAL CRISTINA SERRA FEIJÓ

RECORRENTE-: PAULO CÉSAR BALTAZAR DA NÓBREGA, Candidato ao cargo de Prefeito pelo Município de Volta 
Redonda

ADVOGADA-: Edineide de Andrade Rampe - OAB: 121471/RJ

ADVOGADO-: Douglas Pimentel de Souza - OAB: 166378/RJ

ADVOGADO-: Alfredo José de Godoi Macedo - OAB: 5105/RJ
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ADVOGADO-: Vitor Hugo Rabelo Macedo - OAB: 105931/RJ

ADVOGADO-: Ricardo Rabelo Macedo - OAB: 91414/RJ

ADVOGADA-: Daniela Rabelo Macedo Tobler Mastrangelo - OAB: 93417/RJ

ADVOGADO-: Cleiton da Silva Freitas - OAB: 174223/RJ

RECORRIDO-: ANTONIO FRANCISCO NETO, Prefeito do Município de Volta Redonda

ADVOGADO-: Caio Oliveira Chicarino de Carvalho - OAB: 167383/RJ

ADVOGADO-: Gustavo Luiz Correa - OAB: 151523/RJ

4 - RECURSO ELEITORAL Nº 66-88.2016.6.19.0128

PROTOCOLO: 2651122016

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Candidatos - Cargo - Vereador - Prestação de Contas - De Candidato - Contas - 
Desaprovação/Rejeição das Contas - ELEIÇÕES 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

ORIGEM: DUQUE DE CAXIAS-RJ (128ª ZONA ELEITORAL - DUQUE DE CAXIAS)

RELATOR: DESEMBARGADORA ELEITORAL CRISTIANE FROTA

RECORRENTE-: MARCUS VINICIUS DA COSTA MOTTA, Candidato ao cargo de Vereador no Município de Duque de 
Caxias/RJ

ADVOGADO-: Guilherme Roberto do Nascimento - OAB: 177507/RJ

5 - RECURSO ELEITORAL Nº 499-62.2016.6.19.0138

PROTOCOLO: 3093382016

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - 
Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Contas - Contas - Não Apresentação das Contas - 2016 - PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS

ORIGEM: QUEIMADOS-RJ (138ª ZONA ELEITORAL - QUEIMADOS)

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL RAPHAEL MATTOS

RECORRENTE-: LEANDRO DA SILVEIRA GUERRA, candidato ao cargo de vereador do Município de Queimados

ADVOGADA-: Thais dos Santos Silva - OAB: 206316/RJ

Despachos

DESPACHO

RECURSO ELEITORAL Nº 300-64.2016.6.19.0227

PROCEDÊNCIA: PETRÓPOLIS-RJ (227ª ZONA ELEITORAL - PETRÓPOLIS)

RECORRENTE : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, Órgão de Direção Municipal em Petrópolis/RJ

ADVOGADO : Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barretto - OAB: 172123/RJ
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RECORRIDO : BERNARDO CHIM ROSSI, Prefeito eleito do Município de Petrópolis

ADVOGADO : Thiago Ferreira Batista - OAB: 152647/RJ

ADVOGADO : Afonso Henrique Destri - OAB: 80602/RJ

ADVOGADA : Carolina Cruvello D'Avila Reis Figueiredo - OAB: 209651/RJ

RECORRIDO : LUIZ EDUARDO FRANCISCO DA SILVA (DUDU), Vereador eleito no Município de Petrópolis

RECORRIDO : JANAÍNA BORGES DOS SANTOS, candidata ao cargo de Vereador no Município de Petrópolis

ADVOGADA : Dalle Anne Schmid do Amaral - OAB: 162808/RJ

RECORRIDO : CRISTINA PEREIRA, candidata ao cargo de Vereador no Município de Petrópolis

ADVOGADA : Dalle Anne Schmid do Amaral - OAB: 162808/RJ

RECORRIDO : MARIANA GUIMARÃES AMARAL (MARY GUIMARÃES), candidata ao cargo de Vereador no 
Município de Petrópolis

ADVOGADA : Dalle Anne Schmid do Amaral - OAB: 162808/RJ

RECORRIDO : IEDA MARIA DA CRUZ PERDIGÃO (TIA IEDA), candidata ao cargo de Vereador no Município de 
Petrópolis

ADVOGADA : Dalle Anne Schmid do Amaral - OAB: 162808/RJ

RECORRIDO : JAQUELINE DA SILV A SALGUEIRO, candidata ao cargo de Vereador no Município de Petrópolis

ADVOGADA : Dalle Anne Schmid do Amaral - OAB: 162808/RJ

RECORRIDO : MÁRCIA CRISTINA DA SILVA BERINI (MÁRCIA DA BELEZA NEGRA), candidata ao cargo de 
Vereador no Município de Petrópolis

ADVOGADA : Dalle Anne Schmid do Amaral - OAB: 162808/RJ

RECORRIDO : DELACIDA DOS SANTOS COUTINHO (CIDA), candidata ao cargo de Vereador no Município de 
Petrópolis

ADVOGADA : Dalle Anne Schmid do Amaral - OAB: 162808/RJ

DESPACHO: Defiro o requerimento de fl. 680. Inclua-se o feito na pauta da sessão do dia 29/01/2017

Rio de Janeiro, 23/01/2018. - (a)  Desembargadora Eleitoral  CRISTIANE FROTA- Relatora.

DESPACHO

RECURSO ELEITORAL Nº 703-98.2016.6.19.0076

PROCEDÊNCIA: CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ (76ª ZONA ELEITORAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES)

RECORRENTE : AMARO ROBERTO PINTO (ROBERTO PINTO), Candidato eleito ao cargo de Vereador do Município 
de Campos dos Goytacazes

ADVOGADO : Rodolpho Thomazine de Souza - OAB: 132286/RJ

ADVOGADO : Glauco Andre Fonseca Wamburg - OAB: 159577/RJ

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

DESPACHO: Defiro o adiamento do julgamento do presente recurso. Aguarde-se pelo prazo de 10 (dez) dias.

Rio de Janeiro, 23/01/2018. - (a)  Desembargadora Eleitoral  CRISTIANE FROTA- Relatora.

Resoluções
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RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 1006/2018

Altera dispositivos do Regimento Interno deste Tribunal, aprovada pela Resolução TRE/RJ n° 895/2014.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO a desnecessidade de edição de ato específico da Presidência para substituição de magistrados 
eleitorais que se declarem impedidos ou suspeitos, na medida em que o próprio Regimento Interno deste Tribunal já 
estabelece critério objetivo de designação;

CONSIDERANDO a celeridade inerente a esta Justiça Especializada e o princípio constitucional da eficiência, a afastar a 
observância de procedimentos meramente burocráticos;

RESOLVE:

Art. 1°. O artigo 126, da Resolução TRE/RJ n° 895/2014, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados nas 
hipóteses de impedimento ou suspeição de magistrados eleitorais, passará a contar com as seguintes alterações, em 
seu caput e parágrafo único:

"Art. 126. Os juízes que se declararem suspeitos ou impedidos de atuar em processos em curso nas zonas eleitorais de 
sua titularidade/designação serão automaticamente substituídos, para os atos processuais pertinentes, pelo 
magistrado da zona eleitoral imediatamente superior dentro da mesma comarca, sendo a última substituída pela 
primeira.

Parágrafo Único. Nas comarcas de zona eleitoral única, a substituição se dará de acordo com o tabelamento de 
comarcas da Justiça Estadual, independentemente de qualquer despacho ou ato específico".   

Art. 2°. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência deste Tribunal.

Art. 3°. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala de Sessões, 22 de Janeiro de 2018.

Desembargador CARLOS EDUARDO DA FONSECA PASSOS

Presidente do TRE/RJ

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 1007/2018

Dispõe sobre a extinção de unidades no âmbito da primeira instância da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro.
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O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 96, inciso 
I, alínea "b", da Constituição Federal, art. 30, inciso IX, do Código Eleitoral e art. 21, inciso XII, do seu Regimento 
Interno, e

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções TSE n° 23.422/14 e 23.512/17, que estabelecem normas referentes à 
criação e à instalação de zonas eleitorais;

CONSIDERANDO os termos da Resolução TSE n° 23.520/17, que fixa diretrizes para extinção e remanejamento de 
zonas eleitorais nos estados;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização de despesas e ajuste de distorções no âmbito da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO os estudos elaborados pela Equipe de Projeto instituída pela Portaria GP n° 12/2017, constantes dos 
autos do Protocolo n° 85.762/2017;

CONSIDERANDO a ausência de maior impacto na organização da Justiça Eleitoral Fluminense, na medida em que as 
unidades a serem extintas sequer foram instaladas.

RESOLVE:

Art. 1° Extinguir as seguintes zonas eleitorais:

I - 223ª Z.E;

II - 224ª Z.E;

III - 239ª Z.E;

IV - 247ª Z.E;

V - 248ª Z.E;

VI - 251ª Z.E;

VII - 253ª Z.E.

Art. 2° A extinção ora procedida será submetida à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com o 
disposto nas Resoluções TSE n° 23.422/2014 e 23.520/2017.

Art. 3° Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência deste Tribunal.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Sala de Sessões, 22 de janeiro de 2018.

Desembargador CARLOS EDUARDO DA FONSECA PASSOS

Presidente do TRE/RJ

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N° 1008/2018

Dispõe sobre a extinção de postos de atendimento no âmbito da primeira instância da Justiça Eleitoral do Rio de 
Janeiro.
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O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 96, inciso 
I, alínea "b", da Constituição Federal, art. 30, inciso IX, do Código Eleitoral e art. 21, inciso XII, do seu Regimento 
Interno, e

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização de despesas e otimização de recursos no âmbito da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO os elevados custos de manutenção dos postos de atendimento, mormente quando confrontados 
com a reduzida demanda diária;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da eficiência, a necessidade de melhor gestão das serventias eleitorais e a 
maximização do atendimento ao público fluminense;

CONSIDERANDO os estudos elaborados pelo grupo de dimensionamento da força de trabalho, instituído por este 
Tribunal;

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos, Presidente desta 
Corte, no âmbito do protocolo n° 4.088/2018;

RESOLVE:

Art. 1° Extinguir os postos de atendimento criados pela Resolução TRE/RJ n° 988/17, quais sejam:

I - Guadalupe (vinculado à 22ª zona eleitoral);

II - Duas Barras (vinculado à 42ª zona eleitoral);

III - Trajano de Morais (vinculado à 51ª zona eleitoral);

IV - Santa Maria Madalena (vinculado à 60ª zona eleitoral);

V - Itaipava (vinculado à 65ª zona eleitoral);

VI - Rio das Flores (vinculado à 111ª zona eleitoral);

VII - Laje do Muriaé (vinculado à 112 ª zona eleitoral);

VIII - Ilha do Governador (vinculado à 191ª zona eleitoral).

§1° Os postos de atendimentos localizados em Guadalupe, na Ilha do Governador e em Rio das Flores serão 
imediatamente extintos, tão logo publicada esta Resolução.

 §2° O processo de extinção dos demais postos se dará de forma paulatina, por ato e cronograma estabelecidos pela 
Presidência deste Tribunal, observado o prazo máximo de 02 de abril de 2018.

Art. 2° Os servidores lotados nos postos de atendimento extintos serão automaticamente lotados na zona eleitoral à 
qual aquele se encontrava vinculado, sem prejuízo de sua participação no processo de remoção a ser realizado neste 
Tribunal.

Art. 3° Os serviços prestados pelos postos de atendimento serão absorvidos pelas zonas eleitorais a que estavam 
ligados. 

Art. 4° Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência deste Tribunal.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Sala de Sessões, 22 de janeiro de 2018.

Desembargador CARLOS EDUARDO DA FONSECA PASSOS

Presidente do TRE/RJ

Publicações - Processo Judicial Eletrônico (PJe)
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Intimações

Processo 0600180-37.2017.6.19.0000

SÚMULA Nº 20  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600180-37.2017.6.19.0000 julgado em 18/12/2017 

 

 “O art. 18, §1°, da Resolução TSE n° 23.463/15, por configurar forma prescrita em lei, de caráter imperativo, não 
pode ser flexibilizado, para ensejar aprovação de contas com ressalvas, ainda que identificado o doador”." 

SECRETARIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS

009ª Zona Eleitoral

Despachos

DESPACHO RP Nº 95-44.2015.6.19.0009

Representação nº 95-44.2015.6.19.0009 

Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

Representada: CARLUCHO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME

Advogados: Antonio Jorge dos Santos Mello Béze -  OAB/RJ nº. 78..988

DESPACHO: "Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão em 27/09/2017 proceda-se à intimação da CARLUCHO 
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, pelo DJE, para que comprove o pagamento da sanção pecuniária que lhe foi 
imposta, no prazo de 5 dias, contados a partir da presente publicação, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa 
(art. 367, inciso IV, do CE). Publique-se". Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2018. Gisele Silva Jardim. Juíza Eleitoral.

027ª Zona Eleitoral

Editais
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EDITAL QUINZENAL

Edital nº 002/2018

O Dr. ALBERTO REPUBLICANO DE MACEDO JÚNIOR

Considerando o disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.996/82 e no Aviso CRE nº 65/2011;

FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que estão disponíveis neste 
cartório as relações das operações de INSCRIÇÃO e TRANSFERÊNCIA incluídas no cadastro eleitoral, assim como 
aquelas indeferidas e convertidas em diligência pela autoridade judiciária, no período de 01 a 14 de janeiro de 2018. 
Dos pedidos indeferidos, poderão os alistandos ou eleitores recorrerem no prazo de 05 (cinco) dias e, dos pedidos 
deferidos, poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Res. 
TSE nº 21.538/03, arts. 17 § 1º e 18 § 5º), a contar da publicação deste edital.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente Edital e publicá-lo no 
Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Nova Iguaçu, aos vinte e dois dias do mês de janeiro 
de dois mil e dezoito. Eu, Renata Santos de Lemos, digitei o presente, e assino, conforme delegação contida na 
PORTARIA nº 008/2011, expedida por este Juízo.

029ª Zona Eleitoral

Sentenças

HD N. 2-16.2018.6.19.0227

Impetrante: CARLOS EDUARDO CORDEIRO PLANTS 

          ADVOGADO: André de Carvalho Reis, OAB/RJ 183256 

Impetrado: JUÍZO DA 29ª ZONA ELEITORAL

SENTENÇA

(...)

Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei 9.507/97. 

Sem despesas processuais. Sem honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com os procedimentos de praxe. 

Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral. 

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

Petrópolis, 23/01/2018.

Ricardo Rocha

Juiz Eleitoral

038ª Zona Eleitoral

Intimações
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INTIMAÇÃO - PROC. 34-96.2015.6.19.0038

Processo: 34-96.2015.6.19.0038 – Representação – Classe nº 42

Representante: Ministério Público Eleitoral

Representado: A Verdade de Teresópolis Ltda. - ME

Advogado: Ricardo Luiz Figueira Guedes Vasconcelos, OAB/RJ nº 137.768

Advogado: Victor da Silva Pinto, OAB/RJ nº 178.564

INTIMAÇÃO

Nos termos do Despacho abaixo transcrito, fica intimado o Representado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 
o recolhimento da multa arbitrada nos autos do processo em epígrafe, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa 
da União. Teresópolis, 23 de janeiro de 2018. Roberto da Rocha Branco, chefe de cartório, matrícula nº 09604115.

DESPACHO (fl. 133)

“Intime-se o Interessado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do valor devido, em 
cumprimento ao disposto no artigo 3º da Res. TRE nº 956/2016. Decorrido o prazo sem manifestação nos autos, 
proceda-se ao registro do débito no Livro de Registro de Multas Eleitorais e encaminhe-se para o E. TRE/RJ a 
documentação necessária para inscrição do débito na Dívida Ativa da União. Após, arquive-se.

Teresópolis, 19 de janeiro de 2018. Márcio Olmo Cardoso, Juiz Eleitoral”

065ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 03/2018

PRAZO DE 15 DIAS 

AÇÃO PENAL Nº 20-67.2014.6.19.0226 (65ª ZONA ELEITORAL) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RÉU: RICARDO SANDIM DE MEDEIROS

O Doutor LUIS CLAUDIO ROCHA RODRIGUES, Juiz da 65ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, por nomeação na 
forma da lei e no uso de suas atribuições legais,
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FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de citação que por parte do Ministério 
Público Eleitoral foi ajuizada, perante este juízo, ação penal em face de RICARDO SANDIM DE MEDEIROS, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido. Pelo presente edital fica o Sr. RICARDO SANDIM DE MEDEIROS, brasileiro, 
filho de Abedir Rodrigues de Medeiros e de Marlene Sandim de Souza, nascido em 24/08/1988, portador do 
documento de identidade nº 216555201, CPF 12770689762, CTPS nº 41671 série 158/RJ, com endereço 
desconhecido, citado por força do despacho a seguir transcrito: “Cite-se por edital”. 

Assim, mandei expedir o presente edital de citação, por meio do qual fica o Sr. RICARDO SANDIM DE MEDEIROS 
CITADO para comparecer ao cartório desta 65ª Zona Eleitoral no prazo de 15 dias, pessoalmente ou por meio de 
advogado devidamente constituído ou Defensor Público Federal, em razão da denúncia oferecida pelo Ministério 
Público Eleitoral, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei 
9.504/97 e artigo 296 da Lei 4737/65. 

FAZ SABER, ainda, que o presente edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no local de costume 
na forma da lei, ficando os mesmos cientes de que este Juízo funciona no seguinte endereço e horário: Avenida 
Ipiranga, 545, Centro, Petrópolis/RJ, de segunda à sexta-feira, das 11 às 19 horas. Dado e passado neste Município de 
Petrópolis, aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito. Eu, Anderson Luiz Veiga Cardoso, Chefe de 
Cartório, em execício, Matrícula nº 09606076, digitei. 

Petrópolis, 15 de janeiro de 2018. 

LUIS CLAUDIO ROCHA RODRIGUES

Juiz Eleitoral 

070ª Zona Eleitoral

Sentenças

AÇÃO PENAL 110-63.2011.6.19.0070

AÇÃO PENAL 110-63.2011.6.19.0070

RÉU: FLÁVIO CAMPOS FERREIRA

ADVOGADO: AFONSO DESTRI-OAB/RJ 80.602

                       THIAGO BATISTA-OAB/RJ 152.647

SENTENÇA: “(...) Desta forma, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno FLÁVIO CAMPOS 
FERREIRA, como incurso no artigo 299 do Código Eleitoral, na forma do art. 71 do Código Penal.

Passo a aplicar a pena que entendo justa e necessária à reprovação e prevenção dos crimes praticados, observado o 
critério trifásico ditado pelo artigo 68 do Código Penal. A aplicação das regras gerais do Código Penal se deve ao 
disposto no art. 287 do Código Eleitoral.

1ª FASE: A culpabilidade não excedeu à normal dos delitos praticados, uma vez que a maior reprovabilidade decorre 
dos próprios elementos constitutivos do tipo, não podendo ser considerada nesse momento sob pena de incidir em 
bis in idem. No tocante aos antecedentes, não foi possível a juntada da FAC do acusado, mesmo após tentativa com a 
Justiça Eleitoral, uma vez que seu documento de identidade não foi emitido no Rio de Janeiro. A conduta social e a 
personalidade do acusado não puderam ser avaliadas com os elementos carreados aos autos, certo que o STF tem 
entendimento de que tais circunstâncias não podem ser desvaloradas de acordo com o fato em julgamento, devendo 
ser analisado o comportamento extrapenal do acusado, o que não foi possível de ser feito na hipótese.
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Lado outro, as circunstâncias e as consequências dos crimes foram odiosas e prejudiciais, não apenas à lisura do pleito 
eleitoral, o que se espera na espécie, mas por gerarem prejuízo ao município de Paracambi, tendo em vista que a 
compra de votos foi bem-sucedida, utilizando-se especialmente de eleitores mais humildes, que acreditavam haver a 
possibilidade de consulta ao voto feito na urna por parte do corruptor, levando-o à diplomação e ao exercício efetivo 
do cargo de Prefeito por 5 (cinco) meses, quando o E. TRE/RJ cassou seu mandato. Assim, pelo grande período de 
tempo em que atuou como representante da vontade dos cidadãos de Paracambi, sem ter sido legitimamente eleito, 
causando inegável instabilidade política, a conduta perpetrada merece maior desvalor tanto pelo modus operandi 
(circunstâncias) quanto pelas consequências dos delitos. A motivação não foi apurada, mas não se afastou daquela 
normal dos crimes praticados. Tratando-se de crimes vagos, não há que se falar em comportamento da vítima, que é 
circunstância neutra.

 

Assim, analisados todos os elementos moduladores da pena base previstos no artigo 59 do Código Penal, verifica-se a 
presença de duas circunstâncias desfavoráveis. O legislador não disciplinou de quanto o juiz deve incrementar a pena 
base quando presente circunstância judicial desfavorável, o que deixa evidente a manifesta discricionariedade do 
julgador neste momento do calibre da pena base, sempre devendo atentar, porém, para a razoabilidade e 
proporcionalidade. No caso concreto, opero o aumento de 03 (meses), acomodando a pena de cada um dos crimes de 
captação ilícita de sufrágio em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 6 (seis) dias multa.

2ª Fase: Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena encontrada na primeira 
fase.

 

3ª Fase: Não existem causas de diminuição. Conforme reconhecido na fundamentação, o delito foi cometido na 
modalidade de crime continuado. Tendo em vista que o número de delitos comprovados nos autos, o que ultrapassa, 
em muito, a quantidade de sete delitos cometidos, e na esteira do mais recente entendimento do STJ, a pena deve ser 
aumentada no patamar máximo em 2/3, alcançando a pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 
(dez) dias multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 
vigente à época dos fatos, devendo ser atualizada por índice oficial de correção até o seu efetivo pagamento.

Entendo que o regime inicialmente ABERTO é o que melhor se adequa à situação do réu, por força do artigo 33, § 2º, 
alínea 'c', do CP. 

Sem prejuízo, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se apresenta 
recomendável e suficiente como resposta penal, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal.

De acordo com o disposto no art. 44, §2º, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de 
direito ou uma restritiva de direitos e multa. A pena alternativa é recomendável porque, podendo eleger-se a 
prestação de serviços à comunidade ou a entidades beneficentes, bem como prestação de outra natureza, consistente 
em prestação pecuniária (cesta básica), o processado será motivado a refletir sobre as consequências das ações 
ilícitas.

Substituo a pena privativa de liberdade de reclusão pelas penas restritivas de (I) prestação pecuniária no valor de 2 
(dois) salários-mínimos vigentes atualmente, com destinação à instituição filantrópica ou entidade pública ou privada 
de fim social a ser mencionada na execução da sentença; (II) prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena 
privativa de liberdade, em entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere ou em 
programas comunitários ou estatais, realizando-se tarefas atribuídas conforme suas aptidões, devendo ser cumprida à 
razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação ou 7 (sete) horas semanais, de modo a não prejudicar a sua 
jornada normal de trabalho, também a ser declinada na execução da sentença.

A audiência admonitória será designada oportunamente, após o trânsito desta decisão. 
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A multa deverá ser paga em 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, 
observada a disposição constante do artigo 49, § 2°, do mesmo Codex.

Condeno, ainda, o acusado ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804 do CPP. 

Na forma do art. 15, III da Constituição Federal, uma vez transitada a decisão, oficie-se ao Egrégio TRE/RJ para a 
suspensão dos seus direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação. 

Após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe, procedendo-se, em seguida, à baixa na distribuição e ao 
arquivamento.

Dê-se ciência ao MP e à defesa.

Registrada por meio virtual. P. I.

Paracambi, 11 de dezembro de 2017.

EDUARDO MENDES SATTE ALAM GONÇALVES

Juiz Eleitoral da 70ª ZE

075ª Zona Eleitoral

Despachos

PC 36-18.2016 - INTIMAÇÃO PRB

Prestação de Contas nº 36-18.2016.6.19.0075 – Classe PC 

Requerentes: Comissão Provisória do Partido Republicano Brasileiro – PRB

Carlos Henrique Costa de Souza – Presidente

Andrea da Silva Brandão de Souza - Tesoureiro

Advogado: Ana Celia Lourenço dos Santos - OAB: 111.135/RJ

FINALIDADE: Intimação da representação municipal do PRB para que regularize sua representação processual, no 
prazo de 15 (quinze) dias, haja vista somente constar dos autos procuração para a tesoureira e para o presidente do 
partido.

DESPACHO:

(…) Intime-se, também, o órgão partidário do PRB pelos Correios para que indique, no prazo de 15 dias, seu advogado 
neste feito mediante procuração.
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Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2017. (a) RUBENS SOARES SÁ VIANA JUNIOR - Juiz Eleitoral da 75ª ZE/RJ

089ª Zona Eleitoral

Portarias

PORTARIA Nº 01/2018

CIRCUNSCRIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Av. Presidente Lincoln, nº 911, Sala V – Ed. Antares – Vilar dos Teles – São João de Meriti / RJ

O Excelentíssimo Senhor Dr. CARLOS MÁRCIO DA COSTA CORTAZIO CORRÊA, juiz Eleitoral da 089ª Zona Eleitoral do 
Estado do Rio de Janeiro, nomeado na forma da lei e no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Designar o Sr. JOHAB DE CARVALHO MONTEIRO,  chefe de cartório, portador da matrícula de n. 00706311, 
como responsável pelo descarte de documentos elencados no edital n. 02/2018.

Art. 2º  Designar a servidora TACIANA MURAD RODRIGUES DA SILVA, matrícula de n. 01215051, como 
corresponsável pelo descarte de documentos elencados no edital n. 02/2018

Art. 3º – Autorizar o início do procedimento de eliminação de documentos desta Zona Eleitoral 

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Art. 5º –Publique-se e cumpra-se.

São João de Meriti, 12 de janeiro de  2018.

CARLOS MÁRCIO DA COSTA CORTAZIO CORRÊA

JUIZ ELEITORAL

090ª Zona Eleitoral

Balanços Contábeis

PROCESSO Nº 34-98.2017.6.19.0047

CLASSE PROCESSUAL: PC-PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.PARTIDO POLÍTICO.EXERCÍCIO 2016

REQUERENTE: PTN-PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

ADVOGADO(A)(S): MARIANA MALTA MONTEIRO DA SILVA ( OAB-197.188/RJ)
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101ª Zona Eleitoral

Editais
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EDITAL Nº 004/2018

O Dr. MÁRCIO BARENCO CORRÊA DE MELLO Juiz da 101ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais,

Considerando o disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.996/82 e no Aviso CRE nº 65/2011;

FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que estão disponíveis neste 
cartório as relações das operações de INSCRIÇÃO e TRANSFERÊNCIA incluídas no cadastro eleitoral, assim como 
aquelas indeferidas e convertidas em diligência pela autoridade judiciária, no período de 01 a 14 de janeiro de 2018.

Dos pedidos indeferidos, poderão os alistandos ou eleitores recorrerem no prazo de 05 (cinco) dias e, dos pedidos 
deferidos, poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Res. 
TSE nº 21.538/03, arts. 17 § 1º e 18 § 5º), a contar da publicação deste edital.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente Edital e publicá-lo no 
Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de Cantagalo, em vinte e três de janeiro de 2018. Eu, 
Luciana Grimião Queiroz, Chefe de Cartório, digitei o presente, que vai por mim assinado, conforme autorização 
contida na Portaria nº 002/2017 deste Juízo Eleitoral.

LUCIANA GRIMIÃO QUEIROZ

Chefe de Cartório - 101ª ZE/RJ

110ª Zona Eleitoral

Sentenças

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6-43.2014.6.19.0110

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6-43.2014.6.19.0110

Interessada: Núbia Cozzolino

Advogada: Michele Macedo Deluca Alves OAB/RJ 141.416

Advogado: José Marcos Motta Ramos, OAB/RJ 73.027

Interessada: Eliane Alcantara Clemente de Souza

Advogado: Shana Machado Franco, OAB/RJ 171.735

Interessada: Deise Lucide Rodrigues da Silva

Advogado Dativo: Paulo Vinicius Dutra Lopes OAB/RJ 158.040

SENTENÇA

Trata-se da restauração de autos do processo n.º 7420-10.2009.6.19.0000, furtado em 28/04/2014.  
O Ministério Público manifestou a falta de interesse de agir superveniente, em razão da prescrição pela pena ideal.  
Este é o breve relatório.  
Passo a decidir.  
Há nos autos cópias de peças processuais suficientes para a restauração dos autos. Ademais, não se faz necessário o 
prosseguimento do feito, ante a evidente prescrição pela pena em abstrato.  
As rés foram denunciadas pela prática do crime descrito no artigo 299 do Código Eleitoral, que tem pena de 1 a 4 anos 
de reclusão e pagamento de 5 a 15 dias-multa.  
A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2009. Desde então, não houve outros marcos interruptivos ou 
suspensivos do prazo prescricional.  
A prescrição para o delito em tela ocorre em 8 anos, conforme se verifica na norma contida no artigo 109, IV, do CP.  
Desta feita, nos termos do 712 e seguintes do CPC, DECLARO RESTAURADOS OS AUTOS DO PROCESSO Nº 7420-
10.2009.6.19.0000, e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE com base no art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do CP, e 
extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC c/c art. 3º do CPP.  
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Dê-se ciência ao Ministério Público.  
P.R.I.

Magé, 22/01/2017

Felipe Carvalho Gonçalves da Silva

Juiz Eleitoral

Prestação de contas nº 11-60.2017.6.19.0110

Interessado: Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B;

Presidente: Ezaquiel Siqueira da Conceição;

Tesoureiro: Carlos Alberto Torres Gomes;

Advogado: Cassius Rodrigues Bispo, OAB/RJ n. 165.090.

SENTENÇA

(…)

É o relatório, passo a decidir. 
A obrigação de prestar contas surge a partir da data do registro do ato constitutivo da representação partidária 
municipal no respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Neste momento, passam a existir as obrigações previstas na 
legislação eleitoral, notadamente relativas à manutenção de escrituração contábil que permita auferir conhecimento 
da origem e suas receitas e a destinação de suas despesas, conforme o disposto no art. 30 da Lei nº 9.096/95. 

Contudo, no intuito de adaptar a legislação aplicável à realidade dos diretórios municipais em todo o país, a Lei nº 
13.165/15 promoveu profundas alterações na lei dos partidos políticos, dentre as quais o acréscimo do § 4º ao art. 32 
do referido diploma, que assim prevê:

“§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens 
estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, 
no prazo estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse 
período.”

Assim, o Tribunal Superior Eleitoral expediu a Resolução nº 23.464/2015, que regulamentou o § 4º do art. 32 da Lei nº 
9.096/95, estabelecendo a formalização da declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros, 
conforme art. 28, § 3º e fixando procedimento específico para o seu processamento (art. 45 da referida Resolução).

No mérito, o relatório técnico de fl.21 não apontou movimentações financeiras ou quaisquer indícios de que a 
declaração que fundamenta esta prestação de contas não representa a realidade. Não consta extrato bancário 
enviado por nenhuma instituição financeira, bem como  não houve emissão de recibo de doação e registros de 
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário por seus órgãos partidários estadual e nacional.

Ante o exposto, determino o arquivamento, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS E APROVADAS 
COM RESSALVAS as contas da Comissão Provisória do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B , referente ao 
exercício de 2015, com fulcro no art. 45, VIII, alínea “a” c/c. inciso II, art. 46 da Resolução TSE nº 23.464/15.

Dê ciência ao MPE. P.R.I.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações pertinentes e arquive-se.

Magé (RJ), 19 de janeiro de 2018.

FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA

Juiz Eleitoral – 110ª ZE/RJ

Prestação de contas nº 38-77.2016.6.19.0110

Interessado: Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT;

Presidente: Alvaro Alencar de Oliveira Rodrigues;

Tesoureiro: Thalita Soares Gama.
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SENTENÇA

(…)

É o relatório, passo a decidir. 

A obrigação de prestar contas surge a partir da data do registro do ato constitutivo da representação partidária 
municipal no respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Neste momento, passam a existir as obrigações previstas na 
legislação eleitoral, notadamente relativas às finanças partidárias e a de prestar contas à Justiça Eleitoral, as quais 
possuem caráter permanente, mesmo quando há ausência de movimentação financeira.

Nesse sentido, intimado para apresentar as contas partidárias, o partido político quedou-se inerte.

Frise-se que os dirigentes partidários poderão responder civil e criminalmente pela falta de prestação de contas, com 
fulcro no art. 50 da Resolução TSE nº 23.432/2014.

Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS AS CONTAS pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) do 
município de Magé, referente ao exercício de 2015, nos termos do artigo 45, inciso V da Resolução TSE nº 
23.432/2014.

O PT fica proibido de receber recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto não apresentar a prestação de contas, 
conforme dispõe o art. 47 da Resolução TSE nº 23.432/2014.

Dê ciência ao Ministério Público Eleitoral. P.R.I. Com o trânsito em julgado, proceda-se à intimação dos órgãos 
nacional e estadual do partido para que não promovam a distribuição de recursos do Fundo Partidário enquanto 
permanecer a omissão e efetue-se o registro do julgamento da prestação de contas no sistema Sico. Após, arquive-se.

Magé (RJ), 19 de janeiro de 2018.

FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA

Juiz Eleitoral – 110ª ZE/RJ

130ª Zona Eleitoral

Editais

Edital 01/2018

A Doutora Pricilla Macuco Ferreira, Juíza da 130ª Zona Eleitoral de São Francisco de Itabapoana, Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6996/82 e no Aviso CRE nº 65/2011;

Faz saber, a todos que o presente EDITAL virem ou dele tomarem conhecimento, que estão disponíveis neste cartório 
as relações de INSCRIÇÃO e TRANSFERÊNCIA incluídas no cadastro eleitoral, assim como aquelas indeferidas e 
convertidas em diligência pela autoridade judiciária no período de 01 a 14 de janeiro de 2018.

Dos pedidos indeferidos, poderão os alistandos ou eleitores recorrerem no prazo de 05 (cinco) dias e, dos pedidos 
deferidos, poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Res. 
TSE nº 21.538/03, art. 17 § 1º e 18 § 5º), a contar da publicação deste edital.

E, para constar, mandou a Excelentíssima Juíza expedir o presente Edital e publicá-lo no Diário de Justiça Eletrônico. 
Dado e passado neste município de São Francisco do Itabapoana, em 23/01/2018. Eu, Jorge Louback Peixoto, 
matrícula TRE/RJ 007.06285, chefe de cartório, digitei o presente Edital e assino por ordem da MM. Juíza Eleitoral 
conforme a PORTARIA 008/2013.
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Jorge Louback Peixoto

Chefe de Cartório 

Intimações

INTIMAÇÃO

Processo n.° 221-85.2016.6.19.0130

Espécie: Representação

Autor: Ministério Público Eleitoral

Representado: Lael José dos Santos

Advogado: Dr. Rodrigo Stellet Gentil, OAB/RJ 128.561

Finalidade: De ordem da MM. Juíza Eleitoral Dr.ª Pricilla Macuco Ferreira, intimar o representado, Sr. Lael José dos 
Santos, para audiência de Instrução e Julgamento que acontecerá no dia 19/03/2018 às 13:30 na sala de audiência do 
Fórum, na Rodovia Afonso Celso, Praça dos Três Poderes, Centro, São Francisco de Itabapoana/RJ.

Assino por ordem conforme Portaria 008/2013.

São Francisco de Itabapoana/RJ, 23/01/2018.

Jorge Louback Peixoto

Chefe de Cartório Matr. 007.06285

130ª Zona Eleitoral/RJ

135ª Zona Eleitoral

Editais

Edital quinzenal

Edital n.º 02/2018 

A Dra. THEREZA CRISTINA NARA DA FONTOURA XAVIER, juíza da 135ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais, 
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Considerando o disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.996/82 e no Aviso CRE n.º 65/2011; 

FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que estão disponíveis neste 
cartório as relações das operações de INSCRIÇÃO e TRANSFERÊNCIA incluídas no cadastro eleitoral, assim como 
aquelas indeferidas e convertidas em diligência pela autoridade judiciária, no período de 01 a 14 de janeiro de 2018. 

Dos pedidos indeferidos, poderão os alistandos ou eleitores recorrerem no prazo de 05(cinco) dias e, dos pedidos 
deferidos, poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10(dez) dias (Res. 
TSE n.º 21.538/03, arts. 17 § 1º e 18 § 5º), a contar da publicação deste edital. 

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a MMª. Juíza expedir o presente Edital e publicá-lo no Diário 
de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste município de São Gonçalo em 23 de janeiro de 2018. Eu, Márcio Dias 
Rodrigues, Chefe de Cartório, digitei e assinei este Edital, nos termos delegados na Portaria n.º 03/2013. 

MARCIO DIAS RODRIGUES 

Chefe de Cartório – 135ª Z.E 

Sentenças

Sentença

PROCESSO N° 01-38.2017.6.19.0135

CLASSE: Ação Penal

TIPIFICAÇÃO: art. 39, § 5°, inciso II da Lei 9.504/97. 

AUTOR: Ministério Público Eleitoral

RÉ: Zeline de Araújo Azedias

Advogado: Rafael Bravo Gomes (Defensor Público da União)

SENTENÇA 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL acusa ZELINE DE ARAUJO DIAS, por alegada violação da norma contida no art. 39, 
§ 5°, inciso II da Lei 9.504/97, dizendo que a ré, no dia 02 de outubro de 2016 realizava propaganda de boca de urna, 
distribuindo aos eleitores cartões do candidato ao cargo de vereador Maciel, durante o horário de votação.

Termo circunstanciado de fls. 06/12 e denúncia de fls. 02a/02b.

Decretação da revelia da ré à fl. 83, com fulcro no art. 367 do CPP e FAC à fl. 48/49.

Termo de oitiva das testemunhas de acusação às fls. 84/85 e alegações finais da representante do Ministério Público 
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Eleitoral às fls. 92/95, pugnando pela improcedência da pretensão punitiva estatal, tendo em vista a inexistência de 
provas robustas que comprovem as condutas delitivas alegadas na peça exordial.

Expedição de ofícios de fls. 100, 104 e 108, solicitando a indicação de advogado dativo para atuar no feito, ressaltando-
se que a Seccional da OAB/RJ manteve-se inerte.

Despacho de fl. 111 determinando a remessa dos autos à DPU para manifestação.

Alegações finais da DPU de fls. 114/118, pugnando pela absolvição da ré, haja vista total falta de provas.

É o relatório. Decido.

Cabe verificar nestes autos as provas trazidas, de forma a comprovar a prática de propaganda de boca de urna, 
conforme dispõe o art. 39, § 5º, II da Lei n° 9.504/97, in verbis:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou 
fechado, não depende de licença da polícia.

(…)

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

(...)

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

Embora decretada a revelia da Sra. Zeline, a mesma foi devidamente representada nos autos por advogado dativo, 
conforme se infere do termo de fl. 83, e das alegações finais de fls. 114/118, salientando-se que as duas testemunhas 
de acusação afirmaram, em depoimento de fls. 84/85, não ter visto a ré distribuindo os panfletos do candidato ao 
cargo de vereador.

Para configuração do crime acima, a jurisprudência tem sustentado, conforme bem salientado pelo Parquet às fls. 
92/95, ser necessário que as condutas realizadas pelo agente sejam capazes de lesar significativamente o bem jurídico 
tutelado pela lei eleitoral, e no caso em tela, ainda que tenha sido apreendido material de propaganda em poder da 
ré, não há nos autos qualquer comprovação de que a denunciada distribuiu os santinhos, eis que os depoimentos das 
testemunhas arroladas pelo Ministério Público afirmam que não presenciaram a acusada em tal conduta.

Pelo exposto, ante aos postulados da presunção de inocência e do in dubio pro reo, não é possível constatar 
elementos probatórios robustos, que sejam suficientes para impor uma condenação penal em face da ré, razão pela 
qual julgo improcedente a pretensão punitiva estatal contida na Denúncia de fls. 02a/02b, e absolvo a ré ZELINE DE 
ARAUJO AZEDIAS.

P.R.I

Após o trânsito em julgado e as comunicações e registros de praxe, dê-se baixa e arquive-se.

São Gonçalo, 09 de janeiro de 2018.
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THEREZA CRISTINA NARA DA FONTOURA XAVIER

Juíza Eleitoral – 135ª ZE/RJ. 

 

  
 

149ª Zona Eleitoral

Intimações

.

Processo: 361-62.2016.6.19.0149 – Classe – AIJE

Espécie: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL

Autor: FABRÍCIO ARAGÃO DA SILVA

Advogados: Jorge Bloise – OAB/RJ 34125

         Valéria Barcellos Bloise – OAB/RJ 50463

         Frederico Barcellos Montenegro – OAB/RJ 164320

         Felipe do Amaral Muniz – OAB/RJ 188652

         Rogério Cardoso Martins – OAB/RJ 185233

         Fabrícia Cuco da Silva Pinheiro Fares – OAB/RJ 119467

         Alberto Ferreira Fares Neto – OAB/RJ 206572

Investigado: NELCIR DO AMORIM ALVES

Advogados: Carlos Henrique Pereira Rego Brinckmann – OAB/RJ 102264

         Pedro Ricardo Ferreira Queiroz da Silva – OAB/RJ 152597

DESPACHO (f. 392v.): Ficam as partes intimadas para apresentação de alegações finais no prazo comum de 2 (dois) 
dias (art. 22, X – LC 64/90). Guapimirim, 23/1/2018. RAPHAEL BADDINI DE QUEIROZ CAMPOS - Juiz Eleitoral - 149ª 
ZE/RJ

152ª Zona Eleitoral

Decisões

PC 766-89.2016.6.19.0152 - 743-46.2016.6.19.0152

PROCESSO N.º 0766-89.2016.6.19.0152 e 743-46.2016.6.19.0152

Classe N.º 2 – AIJ

PARTES E ADVOGADOS:

INVESTIGANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

http://www.tre-rj.jus.br


Ano 2018, Número 017, Rio de Janeiro, quarta-feira, 24 de janeiro de 2018, Página 39

Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 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-rj.jus.br

INVESTIGADO:  WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO

                            MARCIO CORREIA DE OLIVEIRA

ADVOGADOS:EDUARDO DAMIAN DUARTE, OAB/RJ 106783

                         FILIPE ORLANDO DANA SARAIVA, OAB/RJ 159011

                         VANDER LOUZADA ARAUJO, OAB/RJ 159233

                         LAURO VINICIUS RAMOS RABHA, OAB/RJ 169856

                         LEANDRO DELFINO OAB/RJ 176726

                         RAFAEL BARBOSA DE CASTRO, OAB/RJ 184843

                         MAICE JANAINA COELHO DE ANDRADE, OAB/RJ 203577 – E

INVESTIGADA:GRAZIELE GAVA DOS SANTOS

INVESTIGADA:GISELE GLAUCE DOS SANTOS

ADVOGADO: FABIO CLAUDIO DA COSTA 122.004

INVESTIGADO:JORGE LUIZ DOS SANTOS SANTANA

ADVOGADO: ALIEKSEYEV JACOB, AOB/RJ 

                            ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO

INVESTIGADO: GELBER CASAGRANDE

                           RICARDO MENDES DA SILVA

                           COSMO THIAGO DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA REGO BRINCKMANN, OAB/RJ 102.264

INVESTIGADO: ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO

                          DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU

Processo nº 766-82.2016.6.19.0152 e nº 743-46.2016.6.19.0152

 

DECISÃO

 1. Com relação ao processo 743-46.2016.6.19.0152, determino ao autor Carlos Eduardo Pereira da Silva que 
comprove sua legitimidade ativa, na forma do art. 22 da lei 65/90, apresentando do pedido de registro de sua 
candidatura.

 2. Com relação ao processo nº 766-82.2016.6.19.0152  :Trata-se de AIJEs proposta em face de Wagner dos 
Santos Carneiro (Waguinho) e outros por abuso de poder econômico e político em razão dos fatos narrados na inicial 
acusatória.

Com relação às provas requeridas :

1)     Pelo Ministério Público : Considerando que as condutas apontadas pelo MP são extremamente graves, com 

http://www.tre-rj.jus.br


Ano 2018, Número 017, Rio de Janeiro, quarta-feira, 24 de janeiro de 2018, Página 40

Diário da Justiça Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 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-rj.jus.br

fortes indícios de comprometimento e normalidade das eleições de 2016, entendo necessário o afastamento do sigilo 
bancário da sociedade GR Bel Construtora Ltda, eis que os sócios são réus na presenta representação, observando-se 
os exatos termos do item V (fls. 17/18). Ao cartório para oficiar conforme requerido, observando-se o número do 
pedido de Cooperação Técnica no pedido ao Banco Central. Com a vinda da respostam dê-se vistas ás partes.

 

2)     Pelos réus Wagner dos Santos Carneiro e Márcio Correia de Oliveira: Defiro a prova testemunhal, devendo o 
endereço para intimação das testemunhas ser juntada aos autos em 10 dias. 

 

3)     Pelos réus Gelber Casagrande, Gisele Glauce dos Santos, Ricardo Mendes da Silva e Cosmo Thiago da Silva Pereira 
: Defiro a expedição de ofício à prefeitura Municipal de Belford Roxo para que esclareça se os logradouros indicados 
pelo MP ás fls. 07/07v e 09/09v foram asfaltadas pela municipalidade e em que período, se houve licitação para o 
serviço de asfaltamento e locação de máquinas e quais empresas foram vencedoras dos certames. 

 

4)     Pelo réu Cosmo Thiago da Silva Pereira : Defiro a expedição de ofício ao  DER para que informe se forneceu 
massa asfáltica para a prefeitura de Belford Roxo em 2016, indicando os logradouros favorecidos. 

 

5)     Pela ré Graziele Gava dos Santos : Já deferido o ofício requerido. Indefiro a prova testemunhal eis que a ré não 
indicou suas testemunhas na peça de defesa.

 

Ao cartório para renumerar corretamente o feito a partir de fls. 605.

 

Intimem-se. Oficie-se.

 

Belford Roxo, 16 de janeiro de 2018

 

Elizabeth Saad

Juíza Eleitoral

182ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL Nº 2/2018

O Doutor ANDRÉ FERNANDES ARRUDA, Juiz da 182ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.996/82 e no Aviso nº 65/2011 da Corregedoria Regional 
Eleitoral/RJ, e para os fins do disposto no § 1º do art. 17 e § 5º do art. 18, da Res. TSE nº 21.538/03,

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que se encontra à disposição dos 
interessados no Cartório desta 182ª Zona Eleitoral, com sede à Rua Godofredo Viana, 400, Taquara, a relação das 
operações de inscrições e de transferências incluídas no Cadastro Eleitoral, assim como aquelas indeferidas e 
convertidas em diligências no período de 1º a 14 de janeiro de 2018.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente Edital e publicá-lo no 
Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado neste Município do Rio de Janeiro, em vinte e dois de janeiro de dois mil 
e dezoito. Eu, Cristina da Silva Gralha, Chefe de Cartório em exercício, digitei o presente, que vai assinado pelo Juiz 
Eleitoral.

ANDRÉ FERNANDES ARRUDA

Juiz da 182ª Zona Eleitoral/RJ 

192ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL Nº. 002/18

JUÍZO DA 192ª. ZONA ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

EDITAL N.º 002/18

O Dr. FLÁVIO SILVEIRA QUARESMA – Juiz Eleitoral,

Considerando o disposto no art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.996/82 e no Aviso CRE nº 65/2011;

FAZ SABER, a todos que o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que estão disponíveis neste 
cartório as relações das operações de INSCRIÇÃO e TRANSFERÊNCIA incluídas no cadastro eleitoral, assim como 
aquelas indeferidas e convertidas em diligência pela autoridade judiciária, no período de 01 a 14 de janeiro de dois mil 
e dezoito.

Dos pedidos indeferidos, poderão os alistandos ou eleitores recorrer no prazo de 05 (cinco) dias e, dos pedidos 
deferidos, poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Res. 
TSE nº 21.538/03, arts. 17 § 1º e 18 § 5º), a contar da publicação deste Edital.

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Excelentíssimo Juiz expedir o presente Edital e publicá-lo no 
Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado no município do Rio de Janeiro, aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 
dois mil e dezoito. Eu, Rosane Lima da Silva Pinto, Chefe de Cartório, digitei o presente. 

Ass. FLAVIO SILVEIRA QUARESMA – JUIZ ELEITORAL

219ª Zona Eleitoral

Despachos

Ação Penal 10-39.2017.6.19.0219
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JUÍZO DA 219ª ZONA ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Ação Penal n.º 10-39.2017.6.19.0219

Autor: Ministério Público Eleitoral

Réu: Celso Alves da Costa

Advogado: Janaína Georgette da Silva Schons – OAB/RJ 174355

DESPACHO 

Atenda-se ao MPE.

Designo o dia 05/03/2018, às 14h, para realização da audiência especial, no Juízo da 24ª Vara Cível da Capital, 
localizada no Fórum Central, Lâmina I, 3º andar, Corredor D, Avenida Erasmo Bragas, 115, nesta Cidade.

Intimem-se o réu, por seu patrono, e a representante do MPE.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2018.

Eunice Bitencourt Haddad

Juíza Eleitoral da 219ª ZE/RJ

Editais

Edital nº 001/2018

JUÍZO DA 219ª ZONA ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

A Excelentíssima Juíza EUNICE BITENCOURT HADDAD, Juíza da 219ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que se encontra à 
disposição dos interessados, com fulcro no art. 7º, §1º e § 2º da Lei 6996/82, relação das operações de ALISTAMENTO 
e TRANSFERÊNCIA incluídas no Cadastro Nacional de Eleitores, no período de 15/12/2017 a 14/01/2018, não havendo 
nenhuma convertida em diligência ou indeferida pela autoridade judiciária.

Ficam CIENTES os interessados de que o prazo para interposição de recurso, em relação aos pedidos deferidos, é de 
10 dias, a contar da data da publicação deste edital. (Res. TSE n.º 21538/03, arts. 17 § 1º e 18  §5º).

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Excelentíssima Juíza expedir o presente Edital e publicá-lo no 
Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado no dia vinte e três do mês de janeiro de dois mil e dezoito. Eu, Bárbara de 
Almeida Gomes, Técnico Judiciário, digitei, e Gerson Doelher de Oliveira Junior, Chefe de Cartório em exercício, 
assinou o presente Edital, conforme autorização contida na Portaria n.º 08/2017 deste Juízo Eleitoral.

Gerson Doelher de Oliveira Junior

Chefe de Cartório da 219ªZE em exercício

(assinatura autorizada pela portaria n.º 08/2017 – 219ª ZE/RJ)
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254ª Zona Eleitoral

Decisões

Processo nº 40-42.2012.6.19.0254

Classe: REPRESENTAÇÃO (RP)

REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO JUNTOS POR MACAÉ: DE MÃOS DADAS NO PRESENTE, OLHANDO PARA FRENTE (PRB/ 
PP/ PDT/ PMDB/ PSL/ PSDC/ PRTB/ PSB/ PSDB/ PSD/ PT DO B)

Advogado(s): Luciano Alvarenga Cardoso – OAB/RJ 105.385; Carlos Augusto Bambino – OAB/RJ 29.077; Hélio Márcio 
da Silva Porto – OAB/RJ 157.218; Deusiene Torres Porto – OAB/RJ 159.180; Kátia Cristina Monteiro dos Santos – 
OAB/RJ 116.312; e, Celso Munir Attyê Mussi – OAB/RJ 125.966.

REPRESENTADO: DANILO FUNKE LEME

Advogado(s): Angélica Chaves da Silveira – OAB/RJ 148.723; Christiane Gomes Silveira – OAB/RJ 157.164; e, Leonardo 
Figueiredo dos Santos – OAB/RJ 123.406.

Decisão (fl. 454): “Tendo em vista os termos da certidão retro, apontando o reiterado inadimplemento do 
representado DANILO FUNKE LEME; Considerando que já lhe foi oportunizado novo parcelamento, conforme decisão 
de fls. 430; Considerando que restam apenas 4 (quatro) parcelas para quitação da multa aplicada nos presentes autos; 
Intime-se o representado para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, a quitação das 9ª e 10ª parcelas. 
Transcorrido o prazo sem comprovação, proceda o cartório à inscrição do débito remanescente em dívida ativa, nos 
termos do art. 8º da Resolução TRE/RJ nº 956/2016, com envio da documentação pertinente à Procuradoria da 
Fazenda Nacional. Após, dê-se baixa e arquivem-se.”

Macaé, 18 de janeiro de 2018.

SUZANE VIANA MACEDO

Juiz Eleitoral da 254ªZE/RJ

Processo nº 313-79.2016.6.19.0254

Classe: REPRESENTAÇÃO (RP)

Representante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Representado: JOCYR ANAEL PEREIRA JUNIOR

Advogado(s): Leonardo Figueiredo dos Santos – OAB/RJ 123.406

Representante: DANILO FUNKE LEME

Advogado(s): Leonardo Figueiredo dos Santos – OAB/RJ 123.406

Decisão (fl. 121): Tendo em vista os termos da certidão retro, apontando o inadimplemento dos representados 
DANILO FUNKE LEME e JOCYR ANAEL PEREIRA JUNIOR; Considerando que já lhes foi oportunizado parcelamento, 
conforme decisão de fls. 102; Intimem-se os representados para que comprovem, no prazo de 5 (cinco) dias, a 
quitação das parcelas vencidas (4ª e 5ª); Transcorrido o prazo sem comprovação, proceda o cartório à inscrição do 
débito remanescente em dívida ativa, nos termos do art. 8º da Resolução TRE/RJ nº 956/2016, com envio da 
documentação pertinente à Procuradoria da Fazenda Nacional. Após, dê-se baixa e arquivem-se.”

Macaé, 18 de janeiro de 2018.

SUZANE VIANA MACEDO

Juíza Eleitoral da 254ªZE/RJ
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