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 Juiz Eleitoral

29ª ZONA ELEITORAL - CAÇAPAVA

ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA

PROCESSO N. 37-44.2019.6.26.0029

INTERESSADO(A): IVONETE MARTINS

ADVOGADO(A)(S): DR. JOÃO MARCELO MORAES FERREIRA - OAB: 293271/SP

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS  DE CANDIDATO - 2008  CAÇAPAVA   VEREADORA  CANDIDATA NÃO ELEITA  REGULARIZAÇÃO DE 
CONTAS NÃO PRESTADAS  PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

JUÍZA ELEITORAL: Dra. SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA.

Nos autos do processo supramencionado, pela Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral, foi proferido o seguinte despacho: Fls. 36: " Vistos. 
Ante a apresentação intempestiva da prestação de contas da candidata a vereadora nas eleições de 2008, e após já ter sido proferida 
sentença de julgamento como "CONTAS NÃO PRESTADAS" (fls. 29/31), autorizo o recebimento das contas apenas para fins de divulgação e 
regularização da situação cadastral da eleitora aplicando-se, por analogia, o disposto no artigo 39, parágrafo único, da Resolução TSE nº 
23.217/10. Assim, determino o comando do ASE 272, motivo/forma 2 (apresentação extemporânea das contas), ficando dispensada a 
análise técnica das contas prestadas fora do prazo legal e já julgadas. Se em termos, expeça-se a certidão de quitação eleitoral requerida. 
Dê-se ciência ao Ministério Público e à parte interessada. Após arquive-se com as cautelas de praxe. P.R.I. Caçapava, 05 de agosto de 2019. 
(a) SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA. Juíza Eleitoral".

DESPACHO

PROCESSO N. 36-59.2019.6.26.0029

INTERESSADO(A): ANA PAULA RAMOS DA MOTA PAIS ROSSI

ADVOGADO(A)(S): DR. RODRIGO GOMES DE ALMEIDA - OAB: 313381/SP

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS  DE CANDIDATO - 2016  CAÇAPAVA   VEREADORA  CANDIDATA NÃO ELEITA  REGULARIZAÇÃO DE 
CONTAS NÃO PRESTADAS  PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

JUÍZA ELEITORAL: Dra. SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA.

Nos autos do processo supramencionado, pela Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral, foi proferido o seguinte despacho: Fls. 18/18-V: "1. 
Recebo a petição de fls. 02 como pedido de regularização de contas não prestadas nos termos do art. 73 da Resolução TSE n. 23.463/15. 
Processe-se sem efeito suspensivo.2. Determino o apensamento a estes autos do Processo n. 738-10.2016.6.26.0029, certificando-se. 3. 
Ante a apresentação intempestiva da prestação de contas da candidata a vereadora nas eleições de 2016, determino o comando do ASE 
272, motivo/forma 2 (apresentação extemporânea das contas). 4. Processe-se pelo rito de análise simplificado (art. 57 e seguintes da 
Resolução TSE n. 23.463/15), expedindo-se edital de publicação da prestação de contas final apresentada pela candidata, nos termos do art. 
51, da Resolução TSE nº 23.463/15, ficando aberto o prazo para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, 
bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no prazo de 03 (três) dias. A impugnação deverá ser formulada em petição 
fundamentada dirigida ao juiz eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios ou circunstâncias (art. 51, § 1º, da Resolução TSE n. 
23.463/15). Consigne-se no edital que os processos de prestação de contas são públicos e podem ser consultados por qualquer interessado, 
que poderá examiná-los e obter cópias respondendo pelos respectivos custos de reprodução e pela utilização que deles fizer, desde que as 
consultas sejam feitas de forma que não obstruam os trabalhos de análise ou o julgamento das respectivas contas (art. 89 da Resolução TSE 
n. 23.463/15), sem prejuízo da Justiça Eleitoral conferir ampla e irrestrita publicidade aos dados eletrônicos das doações e gastos eleitorais 
declarados nas prestações de contas e ao conteúdo dos extratos eletrônicos das contas eleitorais na página do Tribunal Superior Eleitoral na 
internet. Após, prossiga-se no exame das contas. Dê-se ciência pessoal ao representante do Ministério Público Eleitoral para os fins do art. 
51, caput, da Resolução TSE n. 23.463/15. Int-se. Caçapava, 02 de agosto de 2019. (a) SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA. 

Juíza Eleitoral".

35ª ZONA ELEITORAL - CAMPOS DO JORDÃO

ATOS JUDICIAIS

PROCESSO N.º 10-43.2019.6.26.0035


