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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 354/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVI, do Regimento Interno deste Tribunal e CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo Digital nº
9.719/2019;
RESOLVE:
Art. 1º O artigo 1º da Portaria TRE/CE n.º 14, de 7 de janeiro de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Designar Francisca Sâmia Lima Torquato, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas; a Dra. Valeska Alves
Alencar Rolim, Juíza da 117ª Zona Eleitoral; Maria Glaudênia Teófilo Rocha, representante do 1º grau de jurisdição; Viviane
Lima Mazulo, representante da Presidência; Danielle Ribeiro Furtado Barbosa Mendes, representante da Corregedoria
Regional Eleitoral; Letícia Passos Priante e Roberta Martins de Castro, representantes da Diretoria Geral; Águeda Odete
Gurgel de Lima, representante da Escola Judiciária Eleitoral; Luara Nobre Aragão, representante da Secretaria de
Administração; Marcela Nicácio Quezado, representante da Secretaria de Controle Interno; Sílvia Alves Fontenele,
representante da Secretaria Judiciária; Adriana Martins Queiroz, representante da Secretaria de Orçamento e Finanças, Aline
Melo Fernandes, representante da Secretaria de Tecnologia da Informação, Celina Gurgel Rodrigues e Joacira Furtado de
Macedo Torquato, representantes eleitas por votação direta entre os servidores para, sob a coordenação da primeira,
comporem a Comissão de Participação Feminina, referente ao Programa de Incentivo à Participação Institucional Feminina no
âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará".
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 9 de junho de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE N.º 364/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVI, do Regimento Interno deste Tribunal e CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo Digital nº
9.719/2019;
RESOLVE:
Art. 1º O artigo 3º da Portaria TRE/CE n.º 802, de 21 de agosto de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º O Programa será operacionalizado pela Comissão de Participação Feminina, que terá a seguinte composição:
I – 1 (uma) servidora da Secretaria de Gestão de Pessoas, responsável pela coordenação;
II – 1 (uma) magistrada e 1 (uma) servidora do 1º grau de jurisdição, ambas designadas pela Presidência;
III – 1 (uma) servidora da Presidência;
IV – 1 (uma) servidora da Corregedoria Regional Eleitoral;
V – 2 (duas) servidoras da Diretoria-Geral;
VI – 1 (uma) servidora da Escola Judiciária Eleitoral;
VII – 1 (uma) servidora da Secretaria de Administração;
VIII – 1 (uma) servidora da Secretaria de Controle Interno;
IX – 1 (uma) servidora da Secretaria Judiciária;
X – 1 (uma) servidora da Secretaria de Orçamento e Finanças;
XI – 1 (uma) servidora da Secretaria de Tecnologia da Informação;
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XII – 2 (duas) servidoras eleitas por votação direta entre os servidores, a partir de lista de inscrição."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 5 de junho de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA Nº 405/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVIII do Regimento Interno deste Tribunal, com base na Lei nº 8.112/90 e Portaria TRE/CE nº 323, de 4/6/2003,
RESOLVE:
I - Dispensar SOLANGE MARIA PONTES CASTELO BRANCO MIHALIUC, Agente Administrativa da Secretaria de
Administração do Município, da função comissionada de Assistente I, nível FC-1, da Central de Atendimento ao Eleitor;
II - Designar LEUSANDRA DIÓGENES VIANA, Técnica Judiciária do Quadro Permanente deste Regional, para ocupar a
função comissionada de Assistente I, nível FC-1, da Central de Atendimento ao Eleitor.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Fortaleza, 23 de junho de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
Edital 13/2020
EDITAL N.° 13/2020 O DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, no uso da atribuição conferida pelo artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado
com os artigos 3° e 6º da Resolução TRE/CE n.° 488/2012, CONSIDERANDO a Portaria Conjunta TRE/CE nº 15/2020, que
prorroga a suspensão do atendimento presencial por tempo indeterminado, FAZ SABER aos interessados e a todos que virem
o presente Edital, ou dele tenham ciência que, a partir da sua publicação, estarão abertas as inscrições, pelo prazo de 5
(cinco) dias, para o desempenho da função de Juiz Eleitoral na 47ª Zona, sediada no município de Morada Nova. Informa
que os Magistrados exercentes da judicatura na referida circunscrição, interessados no exercício da jurisdição eleitoral, pelo
prazo de 2 (dois) anos, deverão formular suas inscrições junto ao TRE/CE, endereçadas ao email sesaj@tre-ce.jus.br,
apresentando Termo de Posse na Comarca de Morada Nova, bem como documento que comprove data de ingresso na
magistratura, antiguidade na Entrância e data de nascimento. Dado e passado neste município de Fortaleza, aos cinco
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, ____________________, Nyrsandra Garcia Rabelo Taleires, Chefe da
Seção de Suporte aos Juízes Eleitorais, lavrei o presente Edital.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 54/2020. Objeto:
Prestação do serviço de distribuição e recolhimento das urnas eletrônicas e respectivas cabinas de votação nos municípios do
interior do Estado do Ceará, utilizando-se de veículos e pessoal contratado., conforme as especificações do edital e seus
anexos. Edital disponível a partir do dia 26/06/2020. Entrega das propostas a partir de 26/06/2020. Abertura das propostas:
10/07/2020, às 09:00h, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 25/06/2020.
Atos Diversos
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO
5º Termo de apostilamento ao Contrato N.º 325/2018 celebrado com a empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LTDA. Objeto: Este termo visa reajustar as planilhas de custos e formação de preços do Contrato 325/2018 em virtude da: a)
concessão de férias sem a respectiva substituição do funcionário alocado na prestação do serviço; b) extinção da contribuição
social de 10% sobre o saldo do FGTS prevista na Lei n.º13.932/2019, com vigência a partir de 1º/01/2020; c) redução das
alíquotas do Sistema S, pelo período de 1º/04/2020 a 30/06/2020, de acordo com a Medida Provisoria n.º 932/2020. O Contrato
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passa a ter os valores mensais, por posto de serviço, conforme planilha anexa ao referido Contrato, a partir de 31 de outubro
de 2019. Fundamento: consoante o art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/93 e na autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º
11.247/2020. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho. Data:23/06/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 227/2018 celebrado com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, CNPJ: 02.558.157/0001-62.
Este termo aditivo visa prorrogar o Contrato nº 227/2018 por mais 12 (doze) meses, a partir de 17 de outubro de 2020. Fica
resguardado o direito à aplicação do reajuste pelo IST a partir da data em que o índice referente ao mês de renovação do
contrato for publicado. Fundamento: no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Décima do Contrato n.º
227/2018, e na autorização do Diretor-Geral inserta no PAD n.º 10.092/2020. Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, DiretorGeral do TRE-CE, e pela contratada, Carlota Braga de Assis Lima e Wellington Xavier da costa. DATA: 24/06/2020
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 52/2020
SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
(RESOLUÇÃO TRE-CE N° 764/2020)
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na sessão de
julgamento por videoconferência do dia 1º/07/2020, às 10:00, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s),
será(ão) incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão
seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil).
O endereço eletrônico da sessão, bem como as instruções para acesso, serão disponibilizadas no sítio do TRE-CE na
internet (www.tre-ce.jus.br). Os pedidos de sustentação oral devem ser solicitados pelo e-mail sease@tre-ce.jus.br até
o início da sessão (art. 69, § 8° do RITRE/CE).
RECURSO ELEITORAL Nº 8734 - CLASSE 30 (87-34.2018.6.06.0006)
ORIGEM: Quixadá-CE (6ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz David Sombra Peixoto
RECORRENTE(S): PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, municipal
ADVOGADA(S): ELAYNE DA SILVA ROCHA - OAB: 35.050/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político Órgão de Direção Municipal

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Resoluções
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO - ERRO NA NUMERAÇÃO DO ANO
RESOLUÇÃO Nº 770/2020
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO CEARÁ.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas competências,
CONSIDERANDO que a concessão da licença para capacitação prevista no art. 87 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990, com a redação dada pela Lei nº. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, tem como objetivo o desenvolvimento de
competências necessárias à atuação profissional dos servidores do Tribunal;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE n° 23.507, de 14 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a licença para
capacitação no âmbito da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a decisão proferida no PAD n° 12.472/2017; e
CONSIDERANDO a implantação, no âmbito do TRE-CE, da metodologia de Gestão de Pessoas por Competências – GPC, que
tem por intuito realizar diagnósticos regulares acerca das competências apresentadas pelos servidores e elaborar estratégias
para o desenvolvimento daquelas necessárias ao desempenho eficiente de suas atribuições institucionais;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 1° A presente Resolução visa disciplinar os procedimentos a serem observados na concessão de licenças para
capacitação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Art. 2º Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do
cargo efetivo com a respectiva remuneração, por um período de até 30 (trinta) dias anuais, para participar de ações de
capacitação profissional.
Parágrafo único. A critério da Administração, mediante a devida justificativa do servidor, o período de afastamento em um
mesmo ano pode ser ampliado até o máximo de 3(três) meses previsto para todo o quinquênio.
Art. 3° Para os fins de que trata esta Resolução, define-se:
I – Unidade de lotação: subdivisão administrativa na qual o servidor desenvolve suas atividades;
II – Competências: características possíveis de serem verificadas nos servidores, incluindo conhecimentos, habilidades e
atitudes, medidas segundo padrões preestabelecidos e que podem ser desenvolvidas ou melhoradas;
III – Lacuna de competência: déficit entre as competências necessárias para o eficiente exercício de atribuições institucionais e
aquelas que são verificadas no servidor, ou no conjunto de servidores em exercício em dada unidade de lotação, em
determinado período, segundo diagnóstico realizado por meio da metodologia de Gestão de Pessoas por Competências
(GPC);
IV – Alteração: modificação do período integral ou parcial da licença concedida;
V – Cancelamento: quando todo o período da licença for tornado sem efeito; e
VI – Interrupção: quando, após usufruída parte da licença, o restante do período é tornado sem efeito.
CAPÍTULO II
DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Art. 4° Para efeitos desta Resolução, consideram-se ações de capacitação profissional:
I – cursos de formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento em áreas de interesse da Justiça Eleitoral;
II – pesquisa e levantamento de dados para a elaboração de trabalho de conclusão de curso de graduação ou pós-graduação
lato sensu, de dissertação ou tese de pós-graduação stricto sensu e para as respectivas produções textuais.
§ 1° O interesse da Administração é definido em razão das possibilidades de aproveitamento do conteúdo da ação de
capacitação para a melhoria do desempenho funcional do servidor ou incremento de sua produtividade nas áreas de interesse
da Justiça Eleitoral do Ceará, alinhados à avaliação sistêmica realizada pela GPC, instituída pelo Tribunal.
§ 2° Os cursos pleiteados poderão ser realizados na metodologia presencial ou a distância (EaD) e deverão possuir conteúdo
programático com carga horária semanal mínima de 20 (vinte) horas/aula.
Art. 5° O Tribunal adotará como catálogo dinâmico de cursos que poderão ser utilizados para fins de licença para capacitação
o Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências – PDDC em vigor ou o relatório de avaliação, do servidor ou da unidade,
produzido pela GPC, quando for o caso.
§ 1° Em se tratando de cursos a distância (EaD), o TRE-CE disponibilizará ainda catálogo específico das instituições
credenciadas promotoras de cursos nessa modalidade que poderão ser consideradas para fins de licença para capacitação.
§ 2° Caso a instituição promotora do curso a distância não esteja credenciada, será feita análise quanto à possibilidade de sua
inclusão no catálogo deste Regional.
§ 3° O catálogo do Tribunal Superior Eleitoral poderá ser considerado de forma supletiva.
§ 4° O curso pleiteado pelo servidor na modalidade a distância deverá ser ofertado, preferencialmente, por escolas de governo
e instituições públicas.
§ 5° Para os cursos a distância não constantes no catálogo do Tribunal, o servidor deverá apresentar declaração da instituição
promotora do evento, na qual seja especificado e assegurado que o curso:
I - é realizado em ambiente virtual;
II - possui tutoria durante todo o período de realização da capacitação;
III - possui eventos síncronos ao longo do curso.
Art. 6° Salvo nos casos do inciso II do art. 4º, o servidor que apresente em sua avaliação da GPC desempenho inferior a 70%
em alguma de suas competências, avaliadas no período do requerimento, deverá, ao requerer a licença para capacitação,
priorizar a realização de cursos que atendam as suas lacunas de competência.
§ 1° Na concessão de licenças para capacitação de servidores que não apresentem lacunas de competência na forma do
caput, deverá ser observada a seguinte ordem de prioridade:
I – cursos que supram eventuais lacunas de competência do conjunto de servidores de sua unidade de lotação, com
desempenho inferior a 70%, se houver;
II – cursos que supram eventuais lacunas de competência, suas ou do conjunto de servidores de sua unidade, com
desempenho superior a 70%, se houver;
III – cursos relativos às competências da sua unidade de lotação, como forma de requalificação;
IV – cursos relativos a outras competências que o servidor demonstre interesse em desenvolver e que sejam do interesse da
Administração.
§ 2º O servidor capacitado deverá promover a disseminação e a aplicação do conhecimento obtido durante a licença para
capacitação, na forma acordada com a sua chefia imediata.
§ 3º O cumprimento da obrigação disposta no parágrafo anterior será atestado pela chefia imediata do servidor em formulário
próprio.
Art. 7º No caso de dois ou mais servidores de uma mesma unidade requererem o gozo da licença para o mesmo período,
ultrapassando o percentual de 10% de afastamento da unidade, terá preferência aquele que, nesta ordem:
I - estiver prestes a perder o direito à licença;
II - contar com mais tempo de serviço na unidade de lotação;
III - contar com mais tempo de serviço no Tribunal;
IV - contar com mais tempo no serviço público;
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V - for o mais idoso.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos pedidos de licença já autorizados.
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 8° O pedido de licença será realizado em formulário próprio, enviado via PAD à Seção de Capacitação (SECAP), que
prestará informação técnica quanto ao atendimento das regras constantes nesta Resolução e na Resolução TSE n.º
23.507/2017, e o encaminhará à Presidência, para decisão.
§ 1° O requerimento deverá ser instruído com:
I - a identificação do evento de capacitação pleiteado;
II - o conteúdo programático e a declaração ou o informativo da instituição promotora do evento que mencione o período de
realização e a carga horária do curso, acompanhados de tradução para a língua portuguesa, quando for o caso;
III - a justificativa do servidor, demonstrando como o curso contribuirá para o seu desempenho funcional ou aumentará sua
produtividade nas áreas de interesse do Tribunal;
IV - a manifestação favorável da chefia do requerente.
§ 2° Na hipótese de requerimento de licença para capacitação de que trata o inciso II do art. 4º, será exigida a apresentação de
comprovante de matrícula e de cronograma ou declaração emitida pela instituição de ensino, informando o período previsto
para a elaboração do trabalho de conclusão de curso.
§ 3° A SECAP poderá solicitar ao servidor outras informações sobre a capacitação, se achar necessário, para subsidiar a
análise do pedido.
§ 4° O servidor, ainda que afastado, será responsável pelo acompanhamento de seu pedido de licença para capacitação.
Art. 9° O pedido de licença será liminarmente indeferido caso:
I - não seja protocolado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do início do evento, no caso de escolas ou cursos
credenciados constantes do catálogo, e de 40 (quarenta) dias do início do evento, no caso de escolas ou cursos não
constantes do catálogo;
II - o servidor não consiga sanar as pendências identificadas na documentação listada no art. 5º, no prazo de 5 (cinco) dias
corridos da data da sua comunicação;
III - a licença seja requerida para cursos que já tenham sido realizados pelo servidor nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à
data do novo requerimento;
IV - seja protocolado com antecedência maior que 180 (cento e oitenta) dias do início do evento.
Art. 10 Aos servidores de outros órgãos da Justiça Eleitoral em exercício neste Tribunal aplica-se o disposto nesta Resolução,
cabendo ao órgão de origem fornecer as informações relativas ao período aquisitivo do direito, seu prazo de prescrição e saldo
de dias para licença.
Parágrafo único. Cabe ao TRE-CE comunicar ao órgão de origem do servidor a concessão da licença para o devido cadastro
em seus assentamentos funcionais.
Art. 11 Os servidores requisitados e aqueles em exercício provisório, oriundos de órgãos diversos da Justiça Eleitoral deverão
requerer licença para capacitação em seus órgãos de origem somente após prévia manifestação deste Tribunal quanto à
conveniência e oportunidade do pleito.
§ 1° Cabe ao órgão de origem comunicar a este Tribunal a concessão da licença para cadastro nos registros funcionais do
servidor.
§ 2° Os servidores requisitados que não observarem o procedimento disposto no caput estarão sujeitos à devolução ao órgão
de origem.
Art. 12 Considera-se efetivo exercício o afastamento decorrente da licença para capacitação.
§ 1º A licença deve ser usufruída durante o quinquênio subsequente ao de aquisição do direito, sendo vedada a acumulação
de períodos.
§ 2° O usufruto da licença para capacitação poderá ocorrer após o transcurso do quinquênio subsequente à aquisição do
direito, desde que sua fruição ocorra em uma única parcela e tenha início antes do prazo prescricional.
§ 3º A contagem do período aquisitivo da licença para capacitação fica suspensa durante as ausências não configuradas como
de efetivo exercício.
§ 4º O servidor em estágio probatório, ainda que possua 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público federal, somente
poderá usufruir a licença para capacitação após o período do estágio.
Art. 13 A licença poderá ser fracionada em períodos não inferiores a 10(dez) dias e não superiores ao período de duração do
evento.
§ 1º A contagem do prazo de concessão da licença é feita:
I – de data a data, quando o período solicitado constituir mês(es) completo(s);
II – em dias, quando o período solicitado constituir parcela de mês.
§ 2º No caso de licença cujo período constituir parcela de mês, o saldo remanescente a que o servidor fizer jus é contado em
dias, considerado mês o período de 30 (trinta) dias.
Art. 14 O servidor poderá requerer, em situações excepcionais e devidamente justificadas, a alteração, o cancelamento ou a
interrupção da licença, sem prejuízo de usufruir o período restante.
§ 1º Nos casos de interrupção da licença para capacitação, o servidor deverá comprovar a frequência no(s) curso(s) durante o
período em que esteve afastado para esse fim.
§ 2º Observado o disposto no art. 13 da Resolução TSE n.º 23.507/2017, a licença para capacitação não será alterada,
cancelada ou interrompida, no interesse do servidor, quando o período restante não puder ser usufruído antes do término do
quinquênio subsequente ao período aquisitivo correspondente.
Art. 15 O servidor deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de encerramento da licença, o(s)
certificado(s) de conclusão do(s) curso(s) realizado(s), bem como plano de trabalho de aplicabilidade do que foi ministrado na
capacitação.
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§ 1º Em se tratando de cursos que terminem depois do fim da licença, o prazo será contado da data do fim do curso.
§ 2º Nos casos previstos no inciso II do art. 4º, o servidor deverá apresentar, em até 90 (noventa) dias contados do término da
licença, cópia digital do trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação ou tese e ainda deverá, como contrapartida:
a) estar disponível para apresentação oral do trabalho concluído, a ser agendada pela SGP; ou
b) apresentar relatório de correlação do conteúdo trabalhado com as áreas de interesse da Justiça Eleitoral.
§ 3º Os prazos de que tratam este artigo poderão ser prorrogados mediante justificativa formal do servidor, a critério da
Administração.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16 Os servidores das unidades do Tribunal onde ainda não tenha sido implantada a GPC deverão requerer licença para
capacitação com base na totalidade do catálogo dinâmico de cursos, ou seja, do PDDC em vigor, observado o regramento
disposto nos §§ 1° a 5° do art. 5° desta Resolução quando a licença for pleiteada para participação em cursos a distância
(EaD).
§ 1° Os servidores das unidades referidas no caput, quando de seu retorno à atividade, deverão repassar o conhecimento
adquirido na capacitação para os servidores de sua unidade e demais interessados, nos termos acordados com sua chefia
imediata, no prazo de 30 (trinta) dias da data de seu retorno ao serviço, conforme o disposto no art. 19 da Resolução TSE n.º
23.507/2017.
§ 2º O cumprimento da obrigação inserta no §1° será atestado pela chefia imediata do servidor em formulário próprio.
Art. 17 O descumprimento das disposições desta Resolução e da Resolução TSE n.º 23.507/2017 enseja o cancelamento da
licença, o cômputo do período como falta ao serviço e a reposição ao Erário da remuneração correspondente.
Art. 18 Não será permitido o usufruto de licença para capacitação no período compreendido entre 1º de julho e 31 de
dezembro, em ano eleitoral.
Art. 19 Ao servidor em licença para capacitação fica assegurada a remuneração integral, inclusive a correspondente ao
exercício da função comissionada ou do cargo em comissão ocupado, desde que nele permaneça investido durante a licença.
Art. 20 Os casos omissos serão decididos pela Presidência.
Art. 21 Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação e não se aplica aos pedidos em curso.
Art. 22 Fica revogada a Resolução nº 472, de 12 de dezembro de 2011.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza/CE, aos 22 dias do mês de junho de 2020.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
PRESIDENTE
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
VICE-PRESIDENTE
Juiz de Direito Roberto Viana Diniz de Freitas
JUIZ
Juiz de Direito Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
JUIZ
Jurista David Sombra Peixoto
JUIZ
Juiz Federal José Vidal Silva Neto
JUIZ
Jurista Kamile Moreira Castro
JUÍZA
Procuradora da República Lívia Maria de Sousa
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0600159-19.2020.6.06.0000
PROCESSO Nº 0600159-19.2020.6.06.0000
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
RESPONSÁVEIS: ARNON BEZERRA e TEREZA MARGARIDA CRUZ BEZERRA DE MENEZES
ADVOGADO DO REQUERENTE E RESPONSÁVEIS: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
EDITAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2019
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral,
nos termos do art. 31, § 2º da Resolução TSE nº 23.604, de 17 de dezembro de 2019, faz saber aos interessados, que foram
apresentadas as contas do exercício financeiro de 2019 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, ficando cientes que o
Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político poderá impugná-las no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação
deste edital.
Fortaleza, 24 de junho de 2020.
Orleanes Cavalcanti
Secretária Judiciária
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Processo 0600164-41.2020.6.06.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600164-41.2020.6.06.0000 - Uruburetama - CEARÁ
ORIGEM: Uruburetama
RELATOR: DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REQUERENTE: ALEXANDRE HENRIQUE MALLET FILOMENO
Advogados do(a) REQUERENTE: WALTER SERGIO DE SOUZA ABREU - CE31506, JESSICA AGUIAR MELO - CE32388
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Petição apresentada por ALEXANDRE HENRIQUE MALLET FILOMENO, dirigida ao Juízo da 23ª Zona Eleitoral,
requerendo a intimação do Partido Cidadania para manifestar-se acerca de sua não inclusão na lista oficial de filiados do
referido partido político, sob o argumento de ter assinado a ficha de filiação no prazo anterior ao previsto em Lei para o
processamento das relações de filiados.
Compulsando os autos, percebe-se que a petição em tela foi equivocadamente protocolada no Sistema PJE TRE (2º grau),
sendo consequentemente autuada e distribuída a esta Relatoria, ID nº 3827827, quando deveria ter sido protocolada através
do sistema PJE Zona (1º grau)[1] para distribuição dos autos ao Juízo competente.
Quaisquer dúvidas acerca do protocolo no sistema PJE, o Requerente pode entrar em contato com a respectiva zona eleitoral,
por meio do e-mail oficial ze023@tre-ce.jus.br, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial em razão da pandemia
do corona vírus.
Ante o exposto, determino a intimação do advogado do Requerente para que utilize o sistema PJE Zona para peticionamento
processual no primeiro grau de jurisdição, nos termos da Portaria TSE nº 344/2019.
Ato contínuo, determino a extinção deste Processo (nº 0600164-41.2020.6.06.0000), sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485 do Código de Processo Civil.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Fortaleza, data registrada no sistema.
Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto
Relator
[1] http://www.tre-ce.jus.br/servicos-judiciais/processos/processo-judicial-eletronico-pje/processo-judicial-eletronico-pje
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 52/2020 – Processo Judicial Eletrônico
SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
(RESOLUÇÃO TRE-CE N° 764/2020)
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s), será(ão) julgado(s) na sessão
de julgamento por videoconferência do dia 1º/7/2020, às 10:00, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s),
será(ão) incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão
seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil).
O endereço eletrônico da sessão, bem como as instruções para acesso, serão disponibilizadas no sítio do TRE-CE na
internet (www.tre-ce.jus.br). Os pedidos de sustentação oral devem ser solicitados pelo e-mail sease@tre-ce.jus.br até
24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão (art. 7°, parágrafo único, Portaria Conjunta TRE/CE n° 15/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601967-30.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATORA: JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO
EMBARGANTE: ITALO RIBEIRO ALVES
ADVOGADOS: Alexandre Bissoli – OAB/SP298685, Raphael D Antonio Pires - OAB/SP388954, Brenno Marcus Guizzo OAB/SP358675, André Melo Amaro - OAB/SP359106
ASSUNTO: Embargos de Declaração opostos contra decisão que julgou desaprovada a prestação de contas
------------------------------------------------------------------------------------RECURSO ELEITORAL Nº 0600003-95.2020.6.06.0011
ORIGEM: QUIXERAMOBIM/CE
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RECORRENTE: FRANCISCO EDILSON DA SILVA
ADVOGADO: Eudes Johnsons Tavares Pinheiro - CE0023654A
ASSUNTO: Recurso Eleitoral - Condição de Elegibilidade - Pedido de regularização do Cadastro Eleitoral - Quitação Eleitoral
------------------------------------------------------------------------------------RECURSO ELEITORAL Nº 0600006-63.2020.6.06.0039
ORIGEM: INDEPENDÊNCIA/CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE: A. L. C. M.
ASSUNTO: Recurso Eleitoral - Inscrição Eleitoral – Pedido de Alistamento Eleitoral
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PAUTA N° 52/2020 – Processo Judicial Eletrônico
SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA
(RESOLUÇÃO TRE-CE N° 764/2020)
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s), será(ão) julgado(s) na sessão
de julgamento por videoconferência do dia 1º/7/2020, às 10:00, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s),
será(ão) incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão
seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil).
O endereço eletrônico da sessão, bem como as instruções para acesso, serão disponibilizadas no sítio do TRE-CE na
internet (www.tre-ce.jus.br). Os pedidos de sustentação oral devem ser solicitados pelo e-mail sease@tre-ce.jus.br até
24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão (art. 7°, parágrafo único, Portaria Conjunta TRE/CE n° 15/2020).
PETIÇÃO Nº 0600063-09.2017.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, Estadual
ADVOGADOS: Hermenegildo César de Almeida Júnior - CE25395, Igor Brandão Feitosa de Carvalho - CE27747
REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA SILVA
ADVOGADO: Hermenegildo César de Almeida Júnior - CE25395
REQUERENTE: PEDRO BEAL DE FREITAS VASCONCELOS
ADVOGADO: Hermenegildo César de Almeida Júnior - CE25395
ASSUNTO: Prestação de Contas – Partido Político – Exercício Financeiro – Pedido de regularização
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
005ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PSD - BATURITÉ
EDITAL N° 012 (Ref. PAD N° 11785/2020)
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 005ª Zona, Sra. Verônica Margarida Costa de Moraes, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, nos termos do art. 44 da Resolução 23.604/19, que o Partido Social Democrático - PSD, sediado no
município de Baturité/CE, apresentou, através de seu Presidente Francisco Alessandro Feitosa Lourenço e do Tesoureiro
Gilmário Galdino, a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente à prestação de contas
anual do EXERCÍCIO 2019. Faculta-se, portanto, a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação
deste edital, apresentar impugnação, mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência
de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
E para que se lhe dê ampla divulgação determinou a Excelentíssima Sra. Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital
no DJE. DADO e passado nesta cidade de Baturité/CE, no Cartório Eleitoral da 005ª Zona, aos 25 dias do mês de junho de
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2020. Eu,____________ João Nunes da Rocha Neto, expedi e conferi o presente edital que segue assinado de ordem da MM.
Juíza Eleitoral.
JOÃO NUNES DA ROCHA NETO
Chefe de Cartório da 005ª ZE
Assina por Ordem

019ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600009-78.2020.6.06.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600009-78.2020.6.06.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Advogado do(a) REQUERENTE: OLGA RODRIGUES LOIOLA - CE26587
EDITAL N.º 28/2020 - 19ª ZE
O Senhor Bel. Antônio Éder Ferreira Lima, Chefe de Cartório da 19ª ZE, de ordem do MM. Juiz Eleitoral, Circunscrição Eleitoral
do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao § 2º do art. 32 da Lei nº
9.096/95 e art. 31 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações de Resultado do
Exercício das prestações de contas dos partidos políticos dos municípios abaixo relacionados, referente ao exercício de 2019,
foram apresentados a este Juízo e se encontram no Cartório Eleitoral da 19ª Zona, disponíveis para exame e extração de
cópias, sem ônus para a Justiça Eleitoral, por qualquer interessado, podendo o Ministério Público ou qualquer partido político,
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste Edital, impugnar, relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação nos termos do art. 31, § 2º da Resolução TSE nº 23.604/2019.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de costume, no Cartório
Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo de 05 (cinco) dias para impugnação. Dado e
passado neste município de Tauá, ao(s) 25 dia(s) do mês de junho, do ano de 2020. Eu, Antônio Eder Ferreira Lima, Chefe de
Cartório, digitei o presente edital.
ANTONIO EDER FERREIRA LIMA
Chefe de Cartório da 19ª ZE
Processo 0600011-48.2020.6.06.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600011-48.2020.6.06.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA REGINA MARCELINO GONCALVES - CE7354
EDITAL N.º 29/2020 - 19ª ZE
O Ilm° Senhor Bel. Antonio Eder Ferreira Lima, Chefe de Cartório da 19ª ZE, de ordem do MM. Juiz Eleitoral da 19ª ZE,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao § 2º do art. 32 da Lei nº
9.096/95 e art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a relação com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2019, para
fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período nos termos do art. 44, inciso I da Resolução TSE nº 23.604/2019.
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de costume, no Cartório
Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo de 03 (três) dias para impugnação. Dado e
passado neste município de Tauá/CE, ao(s) 25 dia(s) do mês de junho do ano de 2020. Eu, _______ Antônio Eder Ferreira
Lima, Chefe do Cartório, digitei o presente edital.
ANTONIO EDER FERREIRA LIMA
Chefe de Cartório da 19ª ZE
Processo 0600010-63.2020.6.06.0019
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600010-63.2020.6.06.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: RENE CORDEIRO GOMES DE FREITAS - CE38052
EDITAL N.º 29/2020 - 19ª ZE
O Ilm° Senhor Bel. Antonio Eder Ferreira Lima, Chefe de Cartório da 19ª ZE, de ordem do MM. Juiz Eleitoral da 19ª ZE,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao § 2º do art. 32 da Lei nº
9.096/95 e art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a relação com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2019, para
fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período nos termos do art. 44, inciso I da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 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-ce.jus.br
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E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de costume, no Cartório
Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo de 03 (três) dias para impugnação. Dado e
passado neste município de Tauá/CE, ao(s) 25 dia(s) do mês de junho do ano de 2020. Eu, _______ Antônio Eder Ferreira
Lima, Chefe do Cartório, digitei o presente edital.
ANTONIO EDER FERREIRA LIMA
Chefe de Cartório da 19ª ZE

023ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL 001/23ª ZE/TRE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
De ordem do Excelentíssimo Juiz da 23ª Zona Eleitoral, José Cleber Moura do Nascimento, publicamos EDITAL, de acordo
com o que preceitua o Art. 44, inciso I, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.604, de 17 de dezembro de 2019,
com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de
movimentação de recursos, na forma do § 4º do art. 28 da Res. TSE nº 23.604, facultando a qualquer interessado, no prazo de
três dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis
no período.
Órgão Partidário
Progressistas - 11

Município
São Luís do Curu

Exercício
2016

Progressistas - 11

São Luís do Curu

2017

Progressistas - 11

São Luís do Curu

2018

Progressistas - 11

São Luís do Curu

2019

Partido Social Democrático - 55

Uruburetama

2019

Republicanos - 10

Uruburetama

2019

Partido Democrático Trabalhista - 12

Uruburetama

2019

Partido Socialista Brasileiro - 40

São Luís do Curu

2016

Democratas - 25

São Luís do Curu

2017

Partido Democrático Trabalhista - 12

São Luís do Curu

2017

Partido Comunista do Brasil - 65

São Luís do Curu

2018

Responsáveis
Ermeson Gregório Rodrigues Presidente
Maria Luciane Cipriano Meneses Tesoureiro
Ermeson Gregório Rodrigues Presidente
Maria Luciane Cipriano Meneses Tesoureiro
Ermeson Gregório Rodrigues Presidente
Maria Luciane Cipriano Meneses Tesoureiro
Ermeson Gregório Rodrigues Presidente
Maria Luciane Cipriano Meneses Tesoureiro
Artur Wagner Vasconcelos Nery Presidente
Antônio De Pádua Coelho Costa Tesoureiro
Francisco Marciano Moreira Lopes Presidente
Ana Maria Costa Barbosa Lopes Tesoureiro
José Giuvan Pires Nunes Presidente
Manoel Rodrigues Batista Tesoureiro
Josélia Moura Aguiar Barroso Presidente
Francisca Alaene Pineu Meneses Tesoureiro
Severino Moreira Freitas Presidente
Ginabergue Feijó Moreira Nogueira Tesoureiro
Pedro De Alcântara Rodrigues Pinho Presidente
Mônica Borge Pinto Tesoureiro
Francisco Cipriano de Almeida Presidente
Maria de Lourdes do Nascimento Almeida Tesoureiro

Uruburetama/CE, 23 de junho de 2020.
Glauber Costa
Chefe de Cartório - 23ª Zona Eleitoral.

025ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600019-07.2020.6.06.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600019-07.2020.6.06.0025
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO MONTE NETO - CE2980200-A
DESPACHO
1. Registre-se e autue-se na classe processual PRESTAÇÃO DE CONTAS, em nome do órgão partidário e de seus
responsáveis, prestação de contas sem movimentação financeira, referente ao exercício 2019.
2. Publique-se edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração
de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 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-ce.jus.br
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do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
3. Proceda-se à a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 7º do art. 6º
da Res. TSE nº 23.604/2019. Em seguida, realize-se a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos
outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário
4. Oferecida impugnação ou não, o processo de prestação de contas deve ser examinado pela unidade técnica responsável
pelo exame das contas partidárias, nos termos do Art. 44, IV, da Res. TSE nº 23.604/2019.
5. Apresentado o parecer conclusivo, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para emissão de
parecer no prazo de 5 (cinco) dias. No caso de haver sido apresentada impugnação, abra-se vista aos interessados para se
manifestarem sobre as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3 (três) dias, conforme
Art. 44, VII, da Res. TSE nº 23.604/2019.
6. Findos os prazos, voltem-me conclusos para julgamento.
Expedientes necessários.
Granja/CE, 25 de junho de 2020.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral da 25ª ZE - respondendo

037ª Zona Eleitoral
Sentenças
NÚMERO DO PROCESSO: 0600012-76.2020.6.06.0037
MUNICÍPIO: CAUCAIA/CE.
CLASSE: FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
ASSUNTO: LISTA ESPECIAL
INTERESSADOS: FRANCISCO ELDO COELHO BASTOS FILHO (043.792.433-54).
SENTENÇA
Trata-se de pedido de inclusão em lista de filiados impetrado por FRANCISCO ELDO COELHO BASTOS FILHO em face do
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB, onde alega que não pode se filiar ao partido em tempo hábil por conta de sua
transferência eleitoral para o município de Caucaia que não foi deferida a tempo.
Deduz o requerente que o problema deve ter se originado no fato de que até aquele momento era eleitor ainda da cidade de
Fortaleza, embora tenha requerido em tempo hábil transferência eleitoral para esta circunscrição.
Consta que o requerente solicitou e teve processado, nos termos da Portaria Conjunta TRE-CE n. 09/2020, a sua transferência
eleitoral para esta municipalidade e só foi efetivado após o prazo de submissão das listas de filiados pelo TSE, qual seja,
15/04/2020.
É o breve relatório.
DECIDO.
Quanto ao presente pedido de inclusão em processamento de lista especial, tal pedido encontra fundamento no parágrafo 2º.
do artigo 11º. da Resolução TSE 23.596/2019, in verbis: "Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada
ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de
todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput). (...) § 2º Os
prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que
cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência,
observado o disposto no art. 16 desta resolução." Conclui-se que, o eleitor por não ter tido o registro de sua transferência
eleitoral para esta zona processada a tempo de inclusão na lista de filiados do PMB, terminou sendo prejudicado, devendo-se
constar que tudo isto decorre em grande parte das presentes circunstâncias relacionadas à Pandemia da COVID-19. Assim,
como o erro existente adveio principalmente da circunstância decorrente da situação excepcional de Pandemia, o que gerou
dificuldades ao partido na administração da lista de filiados, resultando na não inclusão do nome do filiado em seus registros
internos e posterior submissão no prazo devido, atitude esta que é da competência exclusiva do partido, não pode o filiado ser
penalizado pela desídia daquele, como prescreve o art. 11, § 2º da Resolução TSE n. 23.596/2019, daí porque reconheço a
filiação do mesmo ao PMB a partir da data indicada na ficha de filiação, qual seja, 03/04/2020.
Por todo o exposto e com fulcro no artigo 19, parágrafo 2º, da Lei 9096/95 c/c artigo 11º, parágrafo 2º, da Resolução TSE n.
23.596/2019, DEFIRO O PEDIDO DE INCLUSÃO e SUBMISSÃO do filiado FRANCISCO ELDO COELHO BASTOS FILHO em
lista especial do PMB de CAUCAIA/CE, devendo o(a) Presidente do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, ser intimado(a)
para proceder, à inclusão do mesmo com a data de filiação em 04/04/2020 e submissão da lista de filiados, no prazo de até
5(cinco) dias.
Deverá o Cartório Eleitoral proceder à ordenação da autorização de processamento da relação ora em comento junto ao
Sistema FILIA e demais providências necessárias conforme orientações do TRE-CE e no termos da Res. TSE n. 23.596/2019.
Cumpra-se. Ciência ao requerente e ao MP.
Caucaia/CE, 19 de junho de 2020.
EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
Juíz Eleitoral da 37ª Zona

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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NÚMERO DO PROCESSO: 0600013-61.2020.6.06.0037
MUNICÍPIO: CAUCAIA/CE.
CLASSE: FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
ASSUNTO: LISTA ESPECIAL
INTERESSADOS: ROSANA RIBEIRO PONTE (854.490.403-34).
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de inclusão em lista de filiados impetrada por ROSANA RIBEIRO PONTE em face do PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA – PMB, onde alega que sua filiação não foi processada no prazo.
Informa a requerente que o problema deve ter se originado em decorrência do número elevado de fichas, não tendo o ato de
filiação sido concluído pelo partido caracterizando a desídia.
É o breve relatório.
DECIDO.
Quanto ao presente pedido de inclusão em processamento de lista especial, tal pedido encontra fundamento no parágrafo 2º.
do artigo 11º. da Resolução TSE 23.596/2019, in verbis: "Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada
ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de
todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput). (...) § 2º Os
prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que
cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência,
observado o disposto no art. 16 desta resolução. Conclui-se que, a eleitora por não ter tido sua filiação processada na lista de
filiados do PMB, terminou sendo prejudicada, devendo-se constar que tudo isto decorre em grande parte das presentes
circunstâncias relacionadas à Pandemia da COVID-19. Assim, como o erro existente adveio principalmente da circunstância
decorrente da situação excepcional de Pandemia, o que gerou dificuldades ao partido na administração da lista de filiados,
resultando na não inclusão do nome da filiada em seus registros internos e posterior submissão no prazo devido, atitude esta
que é da competência exclusiva do partido, não pode a filiada ser penalizada pela desídia daquele, como prescreve o art. 11, §
2º da Resolução TSE n. 23.596/2019, daí porque reconheço a filiação da mesma ao PMB a partir da data indicada na ficha de
filiação, qual seja, 04/04/2020.
Por todo o exposto e com fulcro no artigo 19, parágrafo 2º, da Lei 9096/95 c/c artigo 11º, parágrafo 2º, da Resolução TSE n.
23.596/2019, DEFIRO O PEDIDO DE INCLUSÃO e SUBMISSÃO da filiada ROSANA RIBEIRO PONTE em lista especial do
PMB de CAUCAIA/CE, devendo o(a) Presidente do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, ser intimado(a) para proceder, à
inclusão da mesma com a data de filiação em 04/04/2020 e submissão da lista de filiados, no prazo de até 5(cinco) dias.
Deverá o Cartório Eleitoral proceder à ordenação da autorização de processamento da relação ora em comento junto ao
Sistema FILIA e demais providências necessárias conforme orientações do TRE-CE e no termos da Res. TSE n. 23.596/2019.
Cumpra-se. Ciência ao requerente e ao MP.
Caucaia/CE, 19 de junho de 2020.
EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
Juíz Eleitoral da 37ª Zona
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES
COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 1DCE2002735521
037ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA / CE
INTERESSADO: JUIZO ELEITORAL DA 37ª ZONA/CE
INTERESSADO: MARIA FLAVIANA TORRES ALVES
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se os autos de Comunicação de Duplicidade de Inscrição Eleitoral 1DCE2002735521, em nome de MARIA FLAVIANA
TORRES ALVES, inscrição eleitoral LIBERADA nº 0826 9076 0760 e MARIA FLAVIANA TORRES ALVES, inscrição eleitoral
nº 0949 8799 0787 NÃO LIBERADA, detectada no batimento de 03/06/2020 após o requerimento de um alistamento em
06/05/2020. Informação do Cartório Eleitoral acerca do ocorrido relatando que as duas inscrições apresentam coincidência de
dados e que as inscrições pertencem ao mesmo eleitor, o qual requereu alistamento eleitoral através do sistema Título NET
equivocadamente, uma vez que desejava transferir o título que já possuía. É, em suma, o relato.
DECIDO.
Considerando que na presente Duplicidade as inscrições pertencem a mesma pessoa, DECIDO, nos termos do art. 37, VI da
Res. TSE 21.538/03, pela regularização da inscrição LIBERADA nº 0826 9076 0760 em nome de MARIA FLAVIANA TORRES
ALVES, e, consequentemente, determino, de ofício, o cancelamento da inscrição NÃO-LIBERADA nº 0949 8799 0787,
devendo o Cartório Eleitoral promover a digitação desta decisão no Sistema ELO.
Nos termos do E-mail Circular nº 08/2020/COFIC/CRE-CE, dispenso a publicação de edital.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caucaia/CE, 23 de junho de 2020.
EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
Juíz Eleitoral da 37ª Zona
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 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-ce.jus.br
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PROCESSO N° 0600015-31.2020.6.06.0037
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 1DCE2002735925
037ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA / CE
INTERESSADO: JUÍZO ELEITORAL DA 37ª ZONA/CE
INTERESSADO: RAIMUNDA PAULA QUEIROZ
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se os autos de Comunicação de Duplicidade de Inscrição Eleitoral 1DCE2002735925, em nome de RAIMUNDA PAULA
QUEIROZ, inscrição eleitoral LIBERADA nº 0386 9320 0787 e RAIMUNDA PAULA QUEIROZ, inscrição eleitoral nº 0949 8865
0701 NÃO LIBERADA, detectada no batimento de 08/06/2020 após o requerimento de um alistamento em 05/05/2020.
Informação do Cartório Eleitoral acerca do ocorrido relatando que as duas inscrições apresentam coincidência de dados e que
as inscrições pertencem ao mesmo eleitor, o qual requereu alistamento eleitoral através do sistema Título NET
equivocadamente, uma vez que desejava REVISAR o título que já possuía. É, em suma, o relato.
DECIDO.
Considerando que na presente Duplicidade as inscrições pertencem a mesma pessoa, DECIDO, nos termos do art. 37, VI da
Res. TSE 21.538/03, pela regularização da inscrição LIBERADA nº 0386 9320 0787 em nome de RAIMUNDA PAULA
QUEIROZ, e, consequentemente, determino, de ofício, o cancelamento da inscrição NÃO-LIBERADA nº 0949 8865 0701,
devendo o Cartório Eleitoral promover a digitação desta decisão no Sistema ELO.
Nos termos do E-mail Circular nº 08/2020/COFIC/CRE-CE, dispenso a publicação de edital.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Caucaia-CE, 23 de junho de 2020.
EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
Juiz Eleitoral da 37ª Zona

057ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600052-95.2020.6.06.0057
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600052-95.2020.6.06.0057 / 057ª ZONA ELEITORAL DE PACATUBA CE
REPRESENTANTE: IZABELLA MARIA FERNANDES DA SILVA, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - GUAIUBA-CE
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - CE18185
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) REPRESENTADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de Representação, ID 992335, com pedido de medida liminar intentada pelo Partido Socialista Brasileiro – Diretório
Municipal de Guaiúba e Izabella Maria Fernandes da Silva em face de propaganda irregular negativa antecipada por
divulgação de postagens de conteúdo falso (fake news) praticadas por pessoa não identificada junto ao perfil anônimo de rede
social denominado "Bartolomeu Facanha Midias", divulgação esta realizada pela empresa provedora FACEBOOK SERVIÇOS
ONLINE DO BRASIL LTDA.
Com a inicial alegaram os representantes que o mencionado perfil estava divulgando notícias falsas e ofensivas à honra da
segunda representante, que é pré-candidata a prefeita nas eleições que ocorrerão neste ano. Afirmaram que o perfil em
questão se utiliza de imagem que está à venda no site “gettyimages” (https://www.gettyimages.co.uk/detail/video/senior-manportrait- stockfootage/103575285), por $499,00 (quatrocentos e noventa e nove dólares).
Trouxeram o endereço de postagens de conteúdo danoso com os seguintes teores:“1. ‘Passando para esclarecer algumas
coisas que soube que está acontecendo na cidade de Guaiuba. Quando a Sra. Izabella veio para redes sociais falar sobre
FAKE até concordei com ela. Agora queria saber a opinião dela sobre as pessoas lucrar com vendas de cestas básicas? É
triste as pessoas querer enganar o povo dizendo que está doando. Fique sabendo através de amigos do meio que as cestas
que o Supermercado Mãe Rainha doou foi um deputado que mandou o dinheiro via associação do Baú, isso é muito triste
querer enganar povo de Guaiuba, pois é obrigação doar mesmo pois hoje o deputado tem um gordo salário com os votos que
tirou em Guaiuba. FAKE é querer enganar o povo que o supermercado está doando, pois muitas pessoas sabem o
pensamento que o pioneiro do supermercado tem em relacão ao pobre. É desonesto tudo isso, mentir para povo também num
é FaKE? Lucrar para si próprio foge da honestidade’ e; “2. “O que é ser um herói? Ser herói é passar por injustiças e vencer.
Alguém sabe quem é o Sr. Carlos? Ele sim é um verdadeiro herói guaiubano, foi preso, torturado, humilhado e mesmo lutando
contra um grupo de poderosos venceu com a verdade e as graças de deus. Hoje essas mesmas pessoas querem cuidar da
cidade de Guaiuba. Quem é guaiubano sabe que estou falando só verdade. Todos sabem que esse senhor foi caluniado e
acusado injustamente anos atrás. Tirem suas próprias conclusões. O que vocês acham? Senhora Izabella ele éherói ou não?
Você lembra dele?”.’
Asseveraram que as mensagens postadas se destinavam a macular a imagem da requerente, pré-candidata nas eleições de
2020, através de falsas afirmações de atos de empresa pertencente a sua família, vinculando-os a si, o que faz com que tais
divulgações tenham caráter ilícito e nítida finalidade eleitoral. Alegada a existência de fundamentação suficiente para
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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concessão de medida liminar, uma vez que as notícias falsas ofendem a imagem dos representantes com grande potencial de
alcance e viralização.
Por fim, requereram: A) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, no sentido de: A.1) Determinar que o
Representado, em prazo não inferior a 24h, remova da rede social Facebook, os seguintes Posts de conteúdo ofensivos e
danosos
à
honra
e
imagem
da
2ª
Representante,
identificados
pelas
seguintes
URL's:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128867952056030&set=a.110736107202548&type=3
&theater
e
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=131039268505565&set=a.110736107 202548&type=3&theater, bem como todos os
comentários relacionados aos posts, todas constantes no perfil/página: "Bartolomeu Facanha Midias" –
URL:https://www.facebook.com/bartolomeu.facanhamidias A.2) Para fins de permitir que as Representantes possam identificar
os responsáveis pelas postagens ofensivas e com o propósito de formar conjunto probatório, requer a determinação que o
Representado informe: •Quem criou e mantém o perfil "Bartolomeu Facanha Midias", bem como apresente os dados cadastrais
do(s) seu administrador(s), inclusive dados pessoais constantes das bases e informações de endereçamento eletrônico, tais
como: nome, e-mail, data de nascimento, número de telefones e/ou quaisquer dados que permitam sua identificação; •Número
do IP da conexão usada para realização do cadastro inicial do Facebook e responsável pela publicação ou propagação, nos
termos do art. 57- J da Lei das Eleições e art. 22, Marco Civil da Internet; •Logs de acesso (registros de acesso) ao aplicativo
Facebook do dia 10/03/2020 ao dia 29/04/2017 (período das postagens); •Links compartilhados pelo perfil "Bartolomeu
Facanha Midias" no período das postagens correspondentes 10/03/2020 ao dia 29/04/2020; •Mensagens instantâneas trocadas
pelo perfil "Bartolomeu Facanha Midias" do dia 10/03/2020 ao dia 29/04/2020 (período das postagens); B) Nos termos do art.
38 da Resolução n.º 23.610/2019 do TSE, não sendo possível que o Representado identifique que a conta responsável pelo
conteúdo ilícito não esteja claramente vinculada a um indivíduo, que o Juízo Eleitoral determine a imediata desativação da
conta/Perfil, tendo em vista a previsão constitucional da vedação ao anonimato (art. 5.º, inciso IV, CF c/c Artigo 57-D da Lei
9.504.97), além de ser uma forma de obstar a reiteração da conduta ilícita; C) A aplicação de multa pelo descumprimento da
decisão dentro do prazo determinado, a qual se reverterá em favor da União (art. 38, §9º, Resolução), em caso de
descumprimento; D) A citação do Representado no endereço sito à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5 e 6°
andar, Itaim Bibi - CEP: 04542-000 - SÃO PAULO - SP, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal; E) requer ainda à
Vossa Excelência que seja oficiado os órgãos parceiros deste juízo eleitoral tais como Polícia Federal e Ministério Público com
vistas a identificar os responsáveis pelas postagens, identificar se há utilização de robôs ou grupo de pessoas articuladas,
objetivando a devida punição dos responsáveis por disseminar notícias falsas na forma da legislação eleitoral; F) A oitiva do
Ministério Público Eleitoral, na qualidade de fiscal da lei; G) Que, ao final, seja confirmada a liminar concedida e julgada
procedente a presente demanda, no sentido de proibir que as postagens ofensivas das URL's:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128867952056030&set=a.11073610720254
8&type=3&theater
e
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=131039268505565&set=a.11073610720254 8&type=3&theater sejam exibidas no
Facebook, prestigiando assim os princípios da igualdade, isonomia e lisura do pleito eleitoral e, em caso de confirmado o
anonimato ou a utilização de ferramenta robotizada, seja determinada a exclusão definitiva do perfil no Facebook "Bartolomeu
Facanha Midias"; H) Que toda e qualquer publicação seja realizada na pessoa dos advogados CÁSSIO FELIPE GOES
PACHECO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 17.410, LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/CE sob o nº 18.185.
Constatados a plausibilidade do direito alegado e perigo de dano pelos elementos anexados àpresente representação a
medida liminar foi concedida através da decisão ID 1013193, tendo sido deferido o pedido de tutela antecipada para determinar
que
o
Representado
removesse
no
prazo
de
24
(vinte
e
quatro)
horas
as
seguintes
URLs:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128867952056030&set=a.110736107202548&type=3&theater
e
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=131039268505565&set=a.110736107202548&type=3&theater, bem como todos os
comentários relacionados aos posts, todas constantes no perfil/página: "Bartolomeu Facanha Midias" –
URL: https://www.facebook.com/bartolomeu.facanhamidias, nos termos do art. 38, §4º, da Res. TSE n. 23.610/2019. Também
foi deferido o pedido de determinação para fornecimento de dados imprescindíveis à elucidação da autoria das postagens, a
fim de que o requerido, em prazo não superior a 05 (cinco) dias, informe:
• Quem criou e mantém o perfil "Bartolomeu Facanha Midias", bem como apresente os dados cadastrais do(s) seu
administrador(s), inclusive dados pessoais constantes das bases e informações de endereçamento eletrônico, tais como:
nome, e-mail, data de nascimento, número de telefones e/ou quaisquer dados que permitam sua identificação;
• Número do IP da conexão usada para realização do cadastro inicial do Facebook e responsável pela publicação ou
propagação;
• Logs de acesso (registros de acesso) ao aplicativo Facebook do dia 10/03/2020 ao dia 29/04/2017 (período das postagens);
• Links compartilhados pelo perfil "Bartolomeu Facanha Midias" no período das postagens correspondentes de 10/03/2020 ao
dia 29/04/2020;
• Mensagens instantâneas trocadas pelo perfil "Bartolomeu Facanha Midias" do dia 10/03/2020 ao dia 29/04/2020 (período das
postagens).
Devidamente citado, conforme certidão, ID 1026669, o representado cumpriu com a determinação da retirada do conteúdo em
24h (vinte e quatro horas), documento ID 1031292, conforme determinado na decisão liminar.
A defesa da Representada, ID 1036410, afirma a inexistência do anonimato na plataforma do serviço Facebook e que os
usuários da internet são plenamente identificáveis através dos dados cadastrais e registros de acesso, que poderão ser
fornecidos pelos provedores de aplicações de internet se houver ordem judicial determinando a quebra do sigilo de dados, em
decorrência da proteção conferida pela Constituição Federal, e a previsão estabelecida no Marco Civil da Internet, que
condiciona a quebra do sigilo de dados passíveis de identificar e localizar usuários à prolação de ordem judicial.
Aduz, ainda, que o Operador do serviço Facebook, como provedor de aplicação de internet que é, apenas está apto ao
fornecimento de endereços de IP e eventuais dados e que, caso existam informações disponíveis, com as informações
eventualmente prestadas pelo Operador do serviço Facebook, bastará que a parte interessada requeira a expedição de ofício
aos respectivos provedores de conexão, que poderão fornecer os dados pessoais dos usuários em caso de ordem judicial que
os autorize a proceder com a quebra do sigilo.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 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-ce.jus.br
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Ressalta que os provedores de aplicações (tais como o Operador do serviço Facebook) não possuem acesso a esta gama de
informações disponibilizadas aos provedores de conexão, inclusive dados pessoais pleiteados pelos Representantes, como
data de nascimento. Os provedores de aplicações apenas registram o endereço de IP dos usuários, e a data e horário dos
seus acessos ao site, nos termos dos artigos 15 e 5.º, VIII do Marco Civil da Internet (ID 1036410 - pagina 06).
A Representada conclui a defesa requerendo o afastamento do pedido de fornecimento de links compartilhados e mensagens
instantâneas, uma vez que inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que obrigue os provedores de aplicações de
Internet o fornecimento de conteúdo de natureza pública ou privada; que seja declarado o reconhecimento da inexistência de
anonimato no serviço Facebook. Por fim, requer seja afastado o pedido de aplicação de multa, ao menos em relação ao
Facebook Brasil, uma vez que este Representado unicamente pode ser responsabilizado se descumprir ordem judicial, o que
não ocorreu nesses autos (ID 1036410 –páginas 24 e 25)
A Representada apresentou tempestivamente a petição, ID 1060347, afirmando o completo cumprimento da decisão judicial
acompanhada das informações da documentação, ID 1060349, páginas 1 a 8, com as quais assegura que “Com o
fornecimento do endereço de IP, para identificar o usuário ofensor, basta o Representante seguir os sugeridos passos abaixo:
1. Acessar https://registro.br/cgi-bin/whois e pesquisar pelo endereço de IP; 2. Na barra de ferramentas, digitar o endereço de
IP entregue nesta oportunidade; 3. O site trará como resultado o provedor de acesso; 4. Solicitar autorização judicial para a
quebra de sigilo de dados e expedição de ofício para o respectivo provedor de conexão (como, por exemplo, TIM, NET, GVT,
etc)., indicando o endereço de IP pesquisado bem com a data e hora fornecidas pelo Facebook, para que ele forneça os dados
pessoais disponíveis em seus sistemas acerca do usuário em questão; 5. A partir daí, se assim desejar, o Representante
poderá tomar as medidas cabíveis diretamente contra o usuário.” (ID 1060347 – pagina 2)
A parte Representante vem aos autos, através da petição ID 1116731, e manifesta-se nos seguintes termos:
“Assim sendo, tendo em vista a gravidade do caso e a aparente incapacidade da parte representada indicar, diretamente e de
forma precisa, as pessoas físicas responsáveis pela criação, administração e publicação de informações no perfil da rede
social – mas apenas o nome de cadastro, os endereços IP e número(s) de aparelho celular –, revela-se necessária a adoção
de medidas para a sua concretização e posterior responsabilização, cabendo àJustiça Eleitoral, no legítimo exercício do seu
poder de polícia, intimar as empresas responsáveis por gerir os servidores dos IP’s e por gerenciar o número de telefone
mencionado para apresentarem os dados pessoais dos responsáveis pelo perfil falso.”
Conclui requerendo: “... requer à V. Exa., com base em decisões já proferidas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, que:
A) Intime a empresa TIX Telecomunicações (CNPJ: 17.375.017/0001-26, endereço: Rua Nórdica, 51 - Mondubim, Fortaleza CE, 60766-283, endereço eletrônico: comercial@tixtelecom.com.br), para que informe a este Juízo os dados cadastrais (nome,
endereço, telefone, data de nascimento, número de RG, número de CPF, e-mail) dos IP’s de n°s 191.6.10.176; 191.6.10.13;
191.6.10.139; 191.6.10.114;
B) Intime a empresa ProvedorNet Telecomunicações (CNPJ: 07.840.113/0001-44, Endereço: Rua João Tomás Ferreira, 290,
Shopping Litoral, Centro, Beberibe –CE, telefone: (85) 3338-1523), para que informe a este Juízo os dados cadastrais (nome,
endereço, telefone, data de nascimento, número de RG, número de CPF, e-mail) dos IP’s de n°s 189.126.67.30;
189.126.67.118; 189.126.67.87; 189.126.67.82;
C) Intime a operadora de telefonia (OI - CEARÁ) – identificável por meio da ferramenta ABR Telecom – para que informe a este
Juízo os dados cadastrais (nome, endereço, telefone, data de nascimento, número de RG, número de CPF, e-mail) do(s)
número(s) de telefone fornecido(s) pela parte representada.”
O MPE, por seu turno, em manifestação ID 1414595, páginas 1 a 4, assevera que mesmo com o cumprimento das
determinações judiciais (retirada das postagens ofensivas e fornecimento de informações concernentes aos criadores das
postagens) os Representantes não obtiveram, ainda, todas as informações para a identificação dos autores das postagens,
sendo necessária a adoção de providências adicionais, com a intimação das empresas de telecomunicações e operadora de
telefonia celular (OI).
Afirma, ainda, que a medida pleiteada pelos Representantes tem amparo na legislação, artigo 370, do CPC/2015, e se mostra,
como mencionado, imprescindível para a elucidação da autoria das postagens em comento. Outrossim, trata-se de medida
amparada pela economia processual, por evitar a necessidade de ajuizamento de outra demanda judicial, e pautada, ainda, no
interesse público, atinente àrepressão de eventuais delitos e à manutenção da lisura e equilíbrio do pleito eleitoral do ano de
2020.
Por fim, opina o MPE pelo deferimento do pleito dos Representantes, com a intimação as empresas apontadas, para que
forneçam as informações requeridas, tendentes àelucidação das identidades dos autores das postagens.
É o relatório.
Decido.
Não restam dúvidas que assiste razão aos Representantes no que tange ao direito de remoção das postagens e mensagens
em testilha, produzidas com a clara finalidade de prejudicar a pré-candidata, na forma do art. 27, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
“Art. 27. Épermitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57A). § 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente épassível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. § 2º O
disposto no §1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas
conste mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático”
O caráter de falsidade do perfil somado ao conteúdo das postagens denotam o desejo do produtor do conteúdo atacado de
furtar-se às responsabilidades advindas da divulgação das mensagens ofensivas através do anonimato, expediente vedado
constitucionalmente por força do art. 5º, inciso IV, bem como pela legislação eleitoral através do dispositivo do art. 57-D da Lei
nº 9.504/1997.
A Representada cumpriu com as determinações para remoção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, das
URLs:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128867952056030&set=a.110736107202548&type=3&theater
e https://www.facebook.com/photo.php?fbid=131039268505565&set=a.110736107202548&type=3&theater, bem como todos
os comentários relacionados aos posts, todas constantes no perfil/página: "Bartolomeu Facanha Midias" –
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 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-ce.jus.br

Ano 2020, Número 116

Fortaleza, sexta-feira, 26 de junho de 2020

Página 17

URL: https://www.facebook.com/bartolomeu.facanhamidias, tendo alegado que como provedor de aplicação de internet que é,
apenas está apto ao fornecimento de endereços de IP, os quais foram devidamente apresentados através da documentação ID
1060349, páginas 1 a 8, nos termos dos artigos 15 e 5.º, VIII do Marco Civil da Internet.
Em face das razões apresentadas pela demandada reconheço o integral cumprimento da decisão e, conforme requerido,
declaro a inexistência do anonimato no Facebook.
A demanda da parte Representante restou parcialmente satisfeita com a remoção do perfil falso permanecendo, ainda, a
lacuna do conhecimento do autor das ofensas.
Com o fim de deslindar a identidade do autor das ofensas por trás do perfil falso resta, por economia processual, oficiar às
empresas envolvidas nas comunicações descritas na documentação, ID 1060349, páginas 1 a 8.
Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, mantenho a decisão liminar concedida e julgo procedente a
demanda,
determinando
a
exclusão
definitiva
das
postagens
ofensivas
das
URL's:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128867952056030&set=a.11073610720254
8&type=3&theater
e
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=131039268505565&set=a.110736107202548&type=3&theater sejam exibidas no
Facebook, bem como a exclusão definitiva do perfil no Facebook "Bartolomeu Facanha Midias" nos termos dos arts. 5º, inciso
IV, da CF/88, 57-D, da Lei nº 9.504/1997 e 487, inciso I, do CPC.
Oficie-se às empresas TIX Telecomunicações (CNPJ: 17.375.017/0001-26, endereço: Rua Nórdica, 51 - Mondubim, Fortaleza CE, 60766-283, endereço eletrônico: comercial@tixtelecom.com.br); ProvedorNet Telecomunicações (CNPJ: 07.840.113/000144, Endereço: Rua João Tomás Ferreira, 290, Shopping Litoral, Centro, Beberibe –CE, telefone: (85) 3338-1523) e (OI CEARÁ) para prestar informações acerca dos dados cadastrais (nome, endereço, telefone, data de nascimento, número de
RG, número de CPF, e-mail) dos IPs de suas responsabilidades referentes à documentação, ID 1060349, páginas 1 a 8,
devendo as respostas aos ofícios serem remetidas por este juízo à parte requerente, bem como ao MPE para os devidos fins
de direito.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
PACATUBA, 24 de junho de 2020
GIANCARLO ANTONIAZZI ACHUTTI
JUIZ DA 057ª ZONA ELEITORAL DE PACATUBA CE

063ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600024-12.2020.6.06.0063
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600024-12.2020.6.06.0063 / 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
REQUERENTE: PAMELA BARBOSA PARENTE LIMA
Advogados do(a) REQUERENTE: GUILHERME CAMARAO PORTO - CE27489, THIAGO PARENTE CAMARA - CE27631
REQUERIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MADALENA - CE – MUNICIPAL
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO MADALENA
DESPACHO
Vistos em conclusão.
Recebo o recurso eleitoral interposto (Doc. nº 1756505) em todos os seus termos.
Quanto ao sistema recursal no processo eleitoral, transcrevo a lição de José Jairo Gomes:
Tem-se, pois, que a interpretação sistemática da legislação eleitoral indica ser incabível, no recurso eleitoral, a realização de
juízo de admissibilidade na 1ª instância. Nesse ponto, o procedimento do recurso eleitoral encontra-se em harmonia com o
vigente processo civil comum. Porquanto, cuidando da apelação, estabelece o § 3º do art. 1.010 do CPC/2015 que, após a
apresentação de contrarrazões, “os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de
admissibilidade”
Sendo assim, INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias.
INTIME-SE, ainda, o Partido Democrático Trabalhista - PDT de Madalena, tendo em vista a possibilidade de lhe atingir uma
eventual reforma da Decisão, para querendo, contrarrazoar o recurso interposto, prazo de 03(três) dias.
Em seguida, cumpridas as formalidades mencionadas, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,
independentemente de juízo de admissibilidade neste juízo a quo, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.
Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 (quarenta e oito) horas para falar sobre os
mesmos.(art. 267 § 5º do CE)
Expedientes necessários.

071ª Zona Eleitoral
Sentenças
Sentença Filiação Partidária
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600012-71.2020.6.06.0071 / 071ª ZONA ELEITORAL DE CARIRIAÇU CE
REQUERENTE: PASTORA WILMA FEITOSA
Advogados do(a) REQUERENTE: THAMIRES TABATA GONCALVES DE FERREIRA GOMES - CE25636, JOAO PAULO
BESERRA - CE39247, REGNOBERTHO GOMES COSTA - PB25561
REQUERIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 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-ce.jus.br
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Advogado do(a) REQUERIDO: MICHEL EGIDIO GONCALVES CARDOSO - CE19113
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
Advogado do(a) REQUERIDO: JERONIMO CORREIA DE OLIVEIRA - CE18087
SENTENÇA
Vistos etc...
Trata-se de requerimento feito pela eleitora PASTORA WILMA FEITOSA, no qual pleiteia a regularização da filiação ao PSD de
Caririaçu/CE e, consequentemente, o cancelamento da filiação ao PDT de Caririaçu/CE.
A requerente argumenta que o PDT agiu com má-fé e a inclui no sistema de filiação partidária mesmo já tendo solicitando a
sua desistência de ingressar na sigla, juntou print da mensagem pelo aplicativo Whatsapp solicitando a não inclusão.
Alega ainda que seguiu a legislação vigente comunicando a justiça eleitoral a sua filiação, conforme prevê o art. 22, V, da Lei
nº 9096/95, embasando seu argumento com a juntada das documentações comprobatórias de comunicação a justiça eleitoral
(Id. 1157836, 1157832 e 1157841)
Em despacho inicial, o Juízo eleitoral determinou a intimação dos partidos envolvidos e posterior vista do Representante do
Parquet local (Id. 1434458).
O PDT de apresentou resposta (id. 1590314) requerendo a permanência da eleitoral filiada.
Indo com vista ao Ministério Público Eleitoral este aduziu, em síntese, pela regularização da filiação ao PSD e posterior envio
de cópias dos autos para apuração de falsificação de documento (Id. 1676762).
É resumidamente o relatório. Decido.
O eleitor é livre para filiar-se, permanecer filiado ou desfilar-se a qualquer tempo, suportando ele os desdobramentos jurídicos
e políticos porventura ocorram, ou seja, normalmente, prepondera a autonomia da vontade.
Destaca-se que a filiação partidária e o processamento das listas de filiações estão previstos na Lei nº 9.096/95 e na Res. TSE
23.596/2019, cabendo à Justiça Eleitoral providenciar a regularização da situação do filiado junto ao sistema de Filiação
Partidária, corrigindo erros ou omissões causados por desídia ou má-fé dos partidos políticos.
No caso em apreço, observa-se que a requerente esteve filiada aos partidos: PSD (filiação em 03/04/2020) e PDT (filiação em
04/04/2020), mas atualmente apenas a filiação do PDT está na condição de "REGULAR" na lista oficial, considerada para fins
de registro de candidatura.
Isso ocorre porque o sistema FILIA do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao detectar a duas filiações partidárias ativas na lista
interna automaticamente, quando processara os pedidos, preservou a filiação mais recente em detrimento da mais antiga como
preceitua o art. 22 § único, Lei 9096/95.
Objetivamente, o cerne da questão está em decidir sobre cancelamento da filiação ao PDT e regularização (ou reversão) do
cancelamento da filiação ao PSD.
A Resolução TSE nº 23.596, de 20 de agosto de 2019 autoriza que o eleitor prejudicado requeira a regularização ao Juízo
Eleitoral. Acerca do assunto, vejamos o que diz o art. 11, § 2°. "Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução." e art. 13.
"No momento da elaboração das relações ordinária e especial será informada pelo sistema a ocorrência de eventual erro no
registro de dados cadastrais do filiado, o que impedirá sua inclusão na relação oficial até que providenciada a correção pelo
partido".
Claro é o desejo da eleitora em manter sua filiação, a julgar pela propositura desta petição. A respeito de prova de filiação a
Súmula do TSE nº 20 estabelece: "A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública."
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido e determino o cancelamento da filiação da eleitora PASTOMA
WILMA FEITOSA do PDT de Caririaçu, bem como a regularização de sua filiação ao PSD de Caririaçu, em atenção à vontade
da eleitora/filiada (não questionada pelo PDT) e à eventual candidatura das eleições vindouras. Proceda as alterações no
sistema FILIA, bem como a remessa da integra deste procedimento para Ministério Público Eleitoral conforme requerido no Id.
1676762.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Caririaçu, data registrada no sistema.
Judson Pereira Spíndola Júnior
Juiz Eleitoral

075ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600006-52.2020.6.06.0075
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO N.º: 0600006-52.2020.6.06.0075 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2016
INTERESSADO(A): COMISSÃO PROVISÓRIA/DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE
JAGUARUANA/CE
“S E N T E N ÇA
Vistos, etc. Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral em relação ao Partido Social Liberal (PSL) de
Jaguaruana/CE, que não teria apresentado, perante a 75ª Zona Eleitoral, a sua Prestação de Contas de Campanha das
Eleições Municipais 2016, conforme documento de ID n.º 356886. Contudo, o Cartório Eleitoral elaborou Certidão (documento
de ID n.º 1508672) acompanhada de relatórios extraídos do Sistema de prestação de Contas Eleitorais - SPCE-WEB
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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(documento de ID n.º 1508693), do Sistema de Informações de Contas –SICO (documento de ID n.º 1508862) e do Sistema de
Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP (documento de ID n.º 1508877), em que informa que o PSL –
Jaguaruana/CE apresentou as referidas contas à Justiça Eleitoral. Em manifestação (documento de ID n.º 1758153), o
Ministério Público pugna pelo julgamento das contas como não prestadas e pela aplicação das sanções dispostas no art. 37-A,
caput, da Lei n.º 9.096/95. Éo relatório. Decido. Tendo em vista o teor da Certidão de documento ID n.º 1508672 e os
documentos a ela anexados (IDs n.º 1508693, 1508862 e 1508877), nos termos do art. 337, § 3º, c/c art. 485, V, da Lei n.º
13.105/2015, reconheço a existência de litispendência entre os autos ora em análise e a Prestação de Contas n.º 26708.2016.6.06.0075 (protocolo TRE/CE n.º 147.193/2016), motivo pelo qual extingo o presente processo sem resolução de
mérito. Publique-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Jaguaruana/CE, 22 de junho de
2020. MAGNO ROCHA THÉ MOTA Juiz da 75ª ZE/CE (respondendo)”

080ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600030-59.2020.6.06.0082
PROCESSO PJe Nº 0600030-59.2020.6.06.0082 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193)
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO EM FORTALEZA – PTB
Advogado do(a) REQUERENTE: TOMAZ DA SILVA LIMA FILHO - CE12661
DESPACHO
Vistos etc.
Emende-se a inicial, adequando o pedido ao rito previsto para a regularização das contas não prestadas, bem como esclareça
o nome do contador ou contabilista com indicação do número do órgão de classe que subscreveu o documento Id nº 1701997,
conforme o disposto no art. 83, § 1º, e s.s. da Resolução TSE nº 23.553/2017, sob pena de indeferimento da inicial.
Expedientes necessários.
FORTALEZA, 23 de junho de 2020.
ANTONIA NEUMA MOTA MOREIRA DIAS
Juiz da 080ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
Processo 0600022-79.2020.6.06.0083
PROCESSO PJe Nº 0600022-79.2020.6.06.0083 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193)
REQUERENTE: TOMAZ HOLANDA DE LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUZA JUNIOR - CE35049
DESPACHO
Entrementes.
Intime-se o requerente para falar sobre a certidão Id nº 1859337.
Expedientes necessários.
FORTALEZA, 23 de junho de 2020.
ANTONIA NEUMA MOTA MOREIRA DIAS
Juiz da 080ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
Processo 0600011-59.2020.6.06.0080
PROCESSO PJe Nº 0600011-59.2020.6.06.0080 PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
DESPACHO
Vistos etc.
Renove-se a notificação do requerente, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, para se manifestar sobre o despacho Id
nº 1445184.
Expedientes necessários.
FORTALEZA, 23 de junho de 2020.
ANTONIA NEUMA MOTA MOREIRA DIAS
Juiz da 080ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
Editais
RELATÓRIOS DE AFIXAÇÃO
EDITAL Nº 14/2020 – 80ª ZE/CE (Prazo: 10 dias)
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE ELEITORES DEFERIDAS PELO JUÍZO DA 80ª ZONA ELEITORAL/CE –
MARÇO/2020
A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no exercício de suas atribuições legais, e de
conformidade com o art. 17, § 1º, e com o art. 18, § 5º, da Resolução TSE nº 21.538/2003, CONSIDERANDO a suspensão do
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expediente presencial nos Cartórios Eleitorais desta Capital para o enfrentamento e a contenção da disseminação do Covid-19
nos termos da Portaria Conjunta TRE/CE nº 15/2020, FAZ SABER, aos requerentes e Partidos Políticos, que as relações
contendo nome, número de título e data de requerimento dos cidadãos/eleitores que tiveram inscrições e transferências
deferidas, no período de 16 a 31 de março de 2020, estão à disposição para exame, podendo os requerentes que se
sentiram prejudicados ou os delegados de partido solicitá-las por e-mail a ze080@tre-ce.jus.br, para que recorram delas, no
prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.996/1982, caso queiram. E, nos termos da legislação
vigente, para que se dê ampla divulgação, foi determinado que fosse o presente Edital publicado no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-CE. Dado e passado na cidade de Fortaleza/CE, aos 6 (seis) dias do mês de junho de 2020. Eu, Afrânio
Aguiar Vasconcelos, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Antônia Neuma Mota Moreira Dias
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE
RELATÓRIOS DE CANCELAMENTOS E SUSPENSÕES DE INSCRIÇÃO ELEITORAL
EDITAL Nº 13/2020 – 80ª ZE/CE (Prazo: 5 dias)
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS OU SUSPENSAS PELO JUÍZO DA 80ª ZONA ELEITORAL/CE – MARÇO/2020
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no uso de suas atribuições legais,
e de conformidade com o art. 77, II, do Código Eleitoral, CONSIDERANDO a suspensão do expediente presencial nos
Cartórios Eleitorais desta Capital para o enfrentamento e a contenção da disseminação do Covid-19 nos termos da Portaria
Conjunta TRE/CE nº 15/2020, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele notícias venham ter, que as relações
contendo nome, número de título e tipo e data de ocorrência do ASE dos eleitores que tiveram suas inscrições canceladas
ou suspensas, no período de 1º a 31 de março de 2020, estão disponíveis no Cartório da 80ª Zona Eleitoral/CE, podendo os
próprios interessados ou os delegados de partido previamente cadastrados solicitá-las por e-mail a ze080@tre-ce.jus.br, para
que ofereçam, no prazo de 5 (cinco) dias, contestação, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, se
requerida. E, nos termos da legislação vigente, para que se dê ampla divulgação, foi determinado que fosse o presente Edital
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 6 (seis) dias do mês de junho de
2020. Eu, Afrânio Aguiar Vasconcelos, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Antônia Neuma Mota Moreira Dias
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE

088ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600003-58.2020.6.06.0088
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PROCESSO Nº 0600003-58.2020.6.06.0088
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
DESPACHO
R.H
Considerando a decisão do Excelentíssimo Desembargador Presidente, proferida nos autos da PET 060038206.2019.6.06.0000, no sentido de retirar as suspensões dos órgãos partidários decorrentes de contas julgadas não prestadas
com trânsito em julgado, REVOGO a decisão proferida nestes autos (ID 702452), mantendo, contudo, a determinação para
expedir certidão acerca da situação das contas partidárias e eleitorais do órgão municipal do PSL – Eusébio/CE, nos últimos 10
anos. A despeito disso, ressalto que o TSE disponibiliza ferramenta para consultar a situação do julgamento das prestações de
contas - Sistema de Informações de Contas (SICO) - no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacaode-contas/sistema-de-informacoes-de-contas-sico
Intime-se.
Cumpra-se.
EUSÉBIO, 19 de maio de 2020
HENRIQUE BOTELHO ROMCY
Juiz da 088ª ZONA ELEITORAL DE EUSÉBIO CE

121ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇAS EXTINTIVAS
PROCESSO Nº: 97-87.2019.6.06.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
INTERESSADO: SOLIDARIEDADE DE FORQUILHA/CE
INTERESSADO: ROQUE GONÇALVES LIMA FILHO, PRESIDENTE
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INTERESSADO: FRANCISCO JOSÉ LOIOLA NETO, TESOUREIRO
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de iniciativa da Chefia do Cartório Eleitoral informando que o partido acima identificado deixou de
apresentar a prestação de contas final de campanha referente às eleições municipais de 2018.
Nos termos do art. 52, § 6º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017, este Juízo determinou que os/as representantes
partidários/as omissos/as fossem notificados/as pessoalmente para apresentação das contas no prazo de 3 (três) dias, sob
pena de serem julgadas não prestadas.
Estando a referida direção municipal inativa, foi regularmente notificado o diretório estadual respectivo (art. 49, §§ 2º e 3º,
Resolução TSE nº 23.553/2017), através de carta, com juntada do Aviso de Recebimento (AR) aos autos. No entanto,
transcorreu o prazo sem que as contas fossem apresentadas.
Os autos foram instruídos com as informações acerca de extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, bem como
relativas ao não recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fontes vedadas e de origem não identificada, na forma do
que prescreve o art. 52, § 6º, inciso III, da resolução de regência.
Informação do Cartório Eleitoral nos autos, onde consta que o partido prestou as contas eleitorais no sistema PJe, na data de
30/12/2019, cuja tramitação seguirá de forma digital, sob o nº 0600011-67.2019.6.06.0121.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a apresentação das contas da agremiação partidária, ainda que intempestiva, não pode conduzir a outra
conclusão, se não a do esvaziamento do objeto desta demanda por perda do interesse e legitimidade processual.
Diante do que foi exposto, declaro EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
CPC, e determino o arquivamento dos autos.
Expedientes necessários.
Sobral/CE, 25 de junho de 2020.
ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA
JUIZ ELEITORAL
PROCESSO Nº: 100-42.2019.6.06.0121
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
INTERESSADO: REPUBLICANOS (PRB) DE SOBRAL/CE
INTERESSADO: ALYSSON LIMA FONTENELE RODRIGUES, PRESIDENTE
INTERESSADO: GERARDO JOVANI ROMÃO, TESOUREIRO
SENTENÇA
Trata-se de procedimento de iniciativa da Chefia do Cartório Eleitoral informando que o partido acima identificado deixou de
apresentar a prestação de contas final de campanha referente às eleições municipais de 2018.
Nos termos do art. 52, § 6º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017, este Juízo determinou que os/as representantes
partidários/as omissos/as fossem notificados/as pessoalmente para apresentação das contas no prazo de 3 (três) dias, sob
pena de serem julgadas não prestadas.
Conforme dispõe o referido normativo, em seu art. 52, § 7º, foram regularmente notificados os dirigentes partidários
responsáveis.
Informação do Cartório Eleitoral nos autos, onde consta que o partido prestou as contas eleitorais no sistema PJe, na data de
19/12/2019, cuja tramitação seguirá de forma digital, sob o nº 0600009-97.2019.6.06.0121.
É o breve relatório. Decido.
Com efeito, a apresentação das contas da agremiação partidária não pode conduzir a outra conclusão, se não a do
esvaziamento do objeto desta demanda por perda do interesse e legitimidade processual.
Diante do que foi exposto, declaro EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
CPC, e determino o arquivamento dos autos.
Expedientes necessários.
Sobral/CE, 25 de junho de 2020.
ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA
JUIZ ELEITORAL
Autos PJE 0600022-62.2020.6.06.0121
Vistos, etc.
Tratam os presentes autos de requerimento de WASHINGTON SOUSA RODRIGUES, inscrição eleitoral nº 072292020744,
para a inclusão de seu nome em lista especial de filiados ao PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de SOBRAL.
O requerente informa que é filiado ao PSB de Sobral, junta como prova ficha de filiação partidária e alega que, por desídia
partidária, seu nome não figura na relação oficial de filiados atual.
O Cartório Eleitoral junta documentação que corrobora a situação aventada pelo requerente (certidão de filiação partidária que
demonstra não ser o requerente filiado ao PSB de Sobral bem como constar nos registros internos desse partido)
É o relatório. Passo a decidir.
O requerimento merece acolhimento, uma vez que os documentos acostados aos autos comprovam a desídia do partido em
não ter inserido o nome da filiada, causando prejuízo passível de ser corrigido pela Justiça Eleitoral, a teor do disposto no art.
11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, in verbis:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal,
estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
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constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas
filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
(...)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para
que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência,
observado o disposto no art. 16 desta resolução.
Portanto, o eleitor filiado, prejudicado por desídia ou má-fé do partido, que ficou de fora da relação oficial da respectiva
agremiação, poderá requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a inclusão de seu nome em lista especial, conforme dispõe
a Lei nº 9.096/95, art. 19, § 2º, c/c a Resolução TSE nº 23.117/2009, art. 4, § 2º. A desídia do partido não causar empecilho ao
direito do requerente de ver-se regularmente filiado à agremiação que escolheram.
Neste sentido, cito os seguinte julgados:
RECURSO ELEITORAL. LISTA DE FILIADOS. NÃO ENVIADA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. DESÍDIA DO PARTIDO.
COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. ART. 01. Comprovado nos autos que o eleitor está regularmente filiado, segundo as
normas estatutárias, ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), de cuja Comissão Executiva Provisória Municipal é o
vice-presidente, impõe-se reconhecer a regularidade de sua filiação junto à Justiça Eleitoral, quando também comprovado nos
autos que a responsabilidade omissão, quanto ao envio da lista de filiados, prevista no art. 19 da Lei nº 9.096/95, não lhe pode
ser atribuída. 02. Configurada a desídia do presidente da agremiação partidária, que, apesar de credenciado junto ao sistema
filiaweb, não enviou, na época própria, a respectiva lista de filiados, impende reconhecer que não pode eleitor ficar prejudicado
pela referida inércia, já que a ela não deu causa. Incidência do Art. 19, § 2º da Lei nº 9.096/95 e da Súmula TSE nº 20. 03.
Recurso eleitoral conhecido e provido. (TRE-CE, Recurso Eleitoral nº 503, de 18.7.2012 , Rel. Juiz Francisco Luciano Lima
Rodrigues)
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. LISTA ORDINÁRIA DE FILIADOS. NÃO ENCAMINHAMENTO. DESÍDIA
DO PARTIDO. LISTA ESPECIAL. REGULARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. Os eleitores prejudicados pelo não
cumprimento do prazo, previsto no artigo 19, da Lei nº 9.096/95, para o envio da lista ordinária de filiados à Justiça Eleitoral,
podem requerer sua inclusão em lista especial. Recurso conhecido e provido. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos das notas taquigráficas.
Cuiabá, 17 de julho de 2012. DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. Presidente. DOUTOR FRANCISCO ALEXANDRE
FERREIRA MENDES NETO. Relator (DEJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 1180, Data 27/07/2012, Página 3)
NA LISTA INTERNA - CONSULTA 'ELO' - REGULARIDADE DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - DEFERIMENTO DA
REGULARIZAÇÃO - PROVIMENTO - REFORMA DA SENTENÇA. 1 - In casu, o Recorrente logrou êxito em demonstrar que
se encontrava filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, corroborado por informação da Secretaria de
Tecnologia da Informação - STI dando conta de filiação do mesmo ao aludido partido desde em 03/10/2011, conforme lista
interna, comprovado através de consulta ao Sistema 'ELO desta Justiça Especializada. Restou atendida, portanto, a exigência
prevista no art. 18 da Lei n.º 9.096 /1995, que para concorrer a cargo eletivo o eleitor deverá estar filiado ao respectivo partido
político. 2 - Tendo restada evidente a desídia partidária, há de se deferir o requerimento de regularização da filiação partidária,
conforme estabelece o art. 19 , § 2º , da Lei n.º 9.096 /95, que dispõe que os prejudicados por desídia ou má-fé dos dirigentes
partidários poderão requerer diretamente ao juiz que intime o partido para que, sob pena de desobediência, encaminhe ao
respectivo cartório eleitoral a relação atualizada com os nomes dos filiados. 3 - O eleitor filiado não pode e não deve ser
penalizado pela situação à qual não deu causa, tampouco era responsável pela manutenção e confiabilidade das informações
dos filiados. 4 - Recurso provido. Sentença reformada. Processo: 30 418 CE, Relator(a): MANOEL CASTELO BRANCO
CAMURÇA, Julgamento: 04/10/2012, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, Tomo 219, Data 15/10/2012,
Página 20)
Isso posto, com fulcro no disposto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, julgo procedente o pedido e determino a
inclusão do requerente WASHINGTON SOUSA RODRIGUES, inscrição eleitoral nº 072292020744, em lista especial de filiação
partidária do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de SOBRAL.
Considerando que demonstrado está que a referida agremiação providenciou a inserção do nome do requerente em lista
interna, deixo de determinar a intimação realizada na forma da Resolução TRE-CE nº 767/2020, para que o Cartório Eleitoral
providencie diretamente o tratamento na forma prevista pela Portaria TSE nº 357/220.
P. R. I. e, na hipótese de trânsito em julgado, arquive-se.
Sobral-CE, data no sistema.
ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA
Juiz da 121ª Zona Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 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-ce.jus.br

