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JUSTIÇA ELEITORAL 
 003ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA 

  
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600042-08.2020.6.10.0003 / 003ª ZONA ELEITORAL DE SÃO LUÍS MA 
REQUERENTE: FABIO ROGERIO BARBOSA CAMARA, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO
MUN DE S LUIS 
  
  
  
 
 
 

SENTENÇA
 
 

Processo nº: 06000420820206100003 - REGISTRO DE CANDIDATURA
Requerente: FABIO ROGERIO BARBOSA CAMARA
Partido/Coligação: Partido Democrático Trabalhista

 
Trata-se de pedido de registro de candidatura  coletivo, exceto apresentado em 17/09/2020 de FABIO
ROGERIO BARBOSA CAMARA, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 12121, pelo(a) Partido
Democrático Trabalhista (12 - PDT), no Município de(o) SÃO LUÍS. 

 
Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

 
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.

 
O(a) candidato  não estava quite com Justiça Eleitoral, devido a irregularidade por possuir  registro de ASE-264
de multa eleitoral 2018. Regularmente intimado por mural eletrônico o candidato deixou o prazo fluir, sem se
manistestar (ID 9774513) e ID (13297683)

 
No ID 10753558 consta pedido de diligência do MPE informando que o candidato possui registro de multa
eleitoral e de irregularidade em prestação de contas.

 
Aberto vista ao MPE, o mesmo se manifestou pelo indeferimento do registro por ausência de quitaçao eleitoral
uma vez que há informação de que o mesmo possui registro de multa eleitoral ativo

 
Na Petição (ID 17917615) o candidato informa que só tomou conhecimento da existência da multa em
18/10/2020 e com base na Súmula no 50 do TSE, informa que  deseja pagar sua multa eleitoral antes do
julgamento do registro de candidatura.

 
No documento ID 18365293, o candidato, após pagamento da multa, obtém decisão do TRE/MA determinação
a regularização de sua situação eleitoral, com expedição de quitação eleitoral.

 
Acato o pedido do MPE para que seja desconsiderada a manifestação ID 19562108.

 
Aberto vista ao Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do registro de
candidatura
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 É o relatório.

 
Decido .

 
 Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.

 
 O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital,
transcorreu o prazo sem impugnação.

 
 As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.

 
Consoante o Art. 28., §3º, da Resolução 23.609/19, do TSE, § 3º o pagamento da multa eleitoral pelo candidato
ou a comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do
julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitor. (Súmula TSE nº50).

 
 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de FABIO ROGERIO BARBOSA CAMARA, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 12121, com a seguinte opção de nome: FABIO CAMARA.

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

 
Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 
 SÃO LUÍS, data da assinatura eletrônica.

 
 JOELMA SOUSA SANTOS
 Juíza da 3ª Zona Eleitoral
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