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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 16/2020 celebrado com a empresa UNICOBA INDÚSTRIA DE COMPONENTES
ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA S.A. objeto: O presente termo aditivo tem por escopo resguardar o direito da empresa ao
reequilíbrio econômico-financeiro, condicionado apresentação da declaração de importação de sua matéria prima e
demonstração dos custos envolvidos na execução do objeto junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. A citada alteração
tem por base o pleito da contratada formulado por meio da Carta de 24/04/2020 (SEI nº 1317741), instrução da Informação nº
227/2020 (SEI nº 1321765) e Parecer Jurídico nº 283/2020 (SEI nº 1329061). Fundamento: no Art. 65, II, d, da Lei n º 8.666/90,
e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n º 13.881/2020. Assinam: pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE-CE, e pela contratada, Rafael Vilela Moreno. DATA: 29/06/2020
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)
Em virtude da alteração do calendário de sessões do mês de junho/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 1°/7/2020,
às 10 h, 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, estão 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).
RECURSO CRIMINAL Nº 386 - CLASSE 31 (3-86.2017.6.06.0032)
ORIGEM: Camocim-CE (32ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
RECORRENTE: EDILBERTO JOSÉ DE ARAÚJO
RECORRENTE: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA
ADVOGADO: Francisco Alencar Martins Filho - OAB: 22.830/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Crimes contra o Sigilo ou o Exercício do Voto - Corrupção Eleitoral

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 771/2020
DISPÕE SOBRE A DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS EM TRÂMITE EM 1ª E 2ª INSTÂNCIA NA JUSTIÇA
ELEITORAL DO CEARÁ E SUA MIGRAÇÃO PARA O SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – PJE.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 20, XVIII, de seu
Regimento Interno,
CONSIDERANDO as diretrizes da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo
judicial e, em seu art. 18, autoriza os órgãos do Poder Judiciário a regulamentarem esse procedimento no âmbito de sua
competência;
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CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.417, de 11 de dezembro de 2014, que instituiu
o Processo Judicial Eletrônico (PJe) como o sistema eletrônico de constituição e tramitação de processos judiciais e
administrativos na Justiça Eleitoral, e definiu parâmetros específicos de implementação e funcionamento;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria do Tribunal Superior Eleitoral nº 344, de 08 de maio de 2019, que estabeleceu a
utilização obrigatória do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) para a propositura e a tramitação das ações de
competência das Zonas Eleitorais;
CONSIDERANDO o que determina a Portaria do Tribunal Superior Eleitoral nº 247, de 13 de abril de 2020, que dispõe sobre o
cadastramento de processos físicos no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe);
CONSIDERANDO o disposto na Resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará nº 653, de 6 de fevereiro de 2017, que
instituiu o Processo Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e regulamenta seu uso e
funcionamento;
CONSIDERANDO a existência de condições técnicas que permitem o cadastramento no sistema Processo Judicial Eletrônico
(PJe) dos processos físicos que ainda se encontram em tramitação;
CONSIDERANDO os benefícios advindos da substituição da tramitação de autos em meio físico pelo meio eletrônico, como
instrumento de celeridade e qualidade de prestação jurisdicional;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Estabelecer diretrizes para o cadastramento de processos físicos no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) no
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Parágrafo único. O cadastramento deverá seguir os parâmetros estabelecidos neste normativo e na Portaria TSE nº 247, de 13
de abril de 2020.
Art. 2º O procedimento de migração incluirá o prévio cadastramento no PJe dos advogados que ainda não estiverem
registrados no sistema, na forma dos §§ 1º, 3º e 4º do art. 1º da Portaria TSE nº 247/2020.
Art. 3º O cadastramento de processos físicos no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) deverá ser concluído, na 1ª
instância e na 2ª instância, até 30 de junho de 2021.
Parágrafo único. O juiz ou relator determinará a devolução de autos que estejam com vista às partes ou ao Ministério Público
para fins de migração.
Art. 4º A coordenação, orientação e padronização do trabalho de digitalização e migração dos processos de que tratam essa
Resolução competem:
I – à Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará, em relação aos processos que ali tramitam e aos processos da 1ª instância;
II – à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em relação aos processos em trâmite na 2ª instância.
Art. 5º Somente poderão ser migrados os processos em que ao menos uma das partes tenha seu número de Cadastro de
Pessoa Física – CPF – registrado no SADP.
Art. 6º Constatando-se não haver número de CPF registrado no SADP, nem nos autos físicos, a unidade responsável poderá
obtê-lo via sistemas da Justiça Eleitoral e, na impossibilidade, providenciará a intimação, de ofício, pelo meio mais célere, da
parte ou de seus representantes, se houver, para que preste esta informação no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação,
com juntada aos autos físicos.
§ 1º Obtido o número de CPF de uma ou mais partes, a unidade responsável deverá atualizar a autuação do processo no
SADP, a fim de inserir o número de CPF de cada uma delas, no campo próprio, antes de proceder à migração.
§ 2º Caso o processo seja migrado sem o número de CPF de alguma das partes, a unidade responsável certificará a condição
nos respectivos autos eletrônicos e providenciará nova intimação para que a pendência seja sanada.
CAPÍTULO II
DA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS
Art. 7º Para fins da migração, a digitalização dos autos físicos será integral, incluindo-se no PJe todos os documentos e os
arquivos digitais contidos em dispositivos portáteis juntados fisicamente.
Art. 8º Tratando-se de migração de autos de inquérito policial, os Cartórios Eleitorais e a Secretaria Judiciária poderão
aproveitar eventual digitalização dos autos físicos já realizada pelas Polícias Judiciárias Civil e Federal, certificando-se nos
autos a ocorrência.
Art. 9º Tratando-se de processos físicos na fase de cumprimento de sentença ou acórdão, com decisão transitada em julgado,
deverão ser digitalizadas as seguintes peças:
I – capa dos autos físicos;
II – inicial;
III – procurações outorgadas pelas partes;
IV – documentos comprobatórios da citação dos réus;
V – defesas;
VI – sentença, decisão monocrática terminativa, acórdãos, se existentes, e documentos comprobatórios da notificação da
decisão condenatória;
VII – certidão de trânsito em julgado;
VIII – despacho determinando o cumprimento da decisão e a notificação para pagamento da multa;
IX – comprovação de pagamentos e recolhimentos havidos;
X – outras peças do processo cuja anexação aos autos eletrônicos seja determinada pelo juízo.
§ 1º Os processos que estiverem em fase de cumprimento das medidas impostas na transação penal e na suspensão
condicional do processo terão digitalizadas apenas as decisões homologatórias e os documentos que comprovem o
cumprimento das medidas impostas, salvo por determinação do juiz ou do relator.
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§ 2º Nos casos de Cartas Precatórias e de Ordem, serão digitalizados e migrados apenas a capa do processo, a Carta
subscrita pelo Juízo deprecante/ordenante e os documentos produzidos no Juízo deprecado/ordenado, dispensada a
digitalização das peças oriundas dos autos principais, salvo por determinação do juiz ou relator.
Art. 10 Do processo eletrônico originário de processo físico não integralmente digitalizado constará certidão para registrar o
número de volumes, quantidade de folhas, conteúdo e quantidade de mídias, além da informação de que os autos físicos
ficarão armazenados na respectiva unidade responsável, para consulta.
Art. 11 Não serão necessárias a digitalização e a migração de processos arquivados ou que forem baixados, de instância
superior, para arquivamento.
Art. 12 A partir de 1º de agosto de 2020, todos os processos que necessitarem de remessa para outra instância ou jurisdição
deverão ser previamente digitalizados e migrados para o PJe, nos termos dos artigos 7º e seguintes desta Resolução.
Parágrafo único. Efetuado o envio do processo eletrônico, os autos físicos serão mantidos arquivados na unidade responsável,
exceto quando houver peças não digitalizadas ou quando solicitado para esclarecimentos de dúvidas, ocasião em que deverão
ser remetidos tanto os autos eletrônicos quanto os autos físicos.
Art. 13 Havendo documento sigiloso no processo, a digitalização deste deverá ser feita em separado, o qual deverá ser
identificado e configurado de acordo com as regras de sigilo do PJe.
Art. 14 Todo o processo de digitalização deverá observar as normas de segurança, higienização e limpeza expedidas pelas
autoridades sanitárias, e ainda as orientações de proteção, para evitar o contágio e a disseminação de doenças
infectocontagiosas.
CAPÍTULO III
DA MIGRAÇÃO E DA INSERÇÃO DOS ARQUIVOS NO PJe
Art. 15 Efetuada a digitalização nos termos desta Resolução, a unidade responsável procederá ao particionamento dos
arquivos, os quais devem ser nominados conforme as peças existentes nos autos físicos e em atenção à ordem em que se
encontrarem.
Art. 16 Ficará mantida a numeração original do processo após a migração, nos termos da Resolução CNJ nº 65, de 16 de
dezembro de 2008.
Art. 17 Migrado o processo, caberá à unidade responsável providenciar:
I – a complementação de dados do processo, como classe, assuntos, CPF ou CNPJ das partes, e sua respectiva
representação processual, e outros, conforme previsto no §3º do art. 1º da Portaria TSE nº 247, de 13 de abril de 2020;
II – a inserção, no PJe, dos documentos digitalizados e dos arquivos dos autos físicos armazenados em mídias.
§ 1º A inclusão dos arquivos no PJe adotará o padrão PDF/A, as cores preto e branco e permitirá o reconhecimento óptico de
caracteres (OCR), conforme os parâmetros definidos na Portaria TSE nº 886, de 22 de novembro de 2017.
§ 2º No momento da revisão dos dados da autuação, a unidade deverá inserir o assunto de último nível disponível no PJe para
a classe correspondente, vedada a autuação com assunto genérico.
Art. 18 Em caso de impossibilidade técnica de migração, proceder-se-á, excepcionalmente, à sua autuação manual no PJe,
com a intimação das partes, ressaltando-se que o processo receberá novo número.
CAPÍTULO IV
DA VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE E DA CERTIFICAÇÃO NOS PROCESSOS
Art. 19 Finda a transição dos autos físicos para o PJe, a unidade responsável, de ofício, providenciará a intimação das partes e
dos advogados para que verifiquem a conformidade dos processos eletrônicos no prazo comum de 10 (dez) dias contados do
prazo da intimação, quando poderão alegar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico.
§ 1º Quando o Ministério Público Eleitoral atuar como parte, ou nos casos de representação da União ou de assistência pela
Defensoria Pública da União ou defensor dativo, observar-se-ão as respectivas prerrogativas legais na intimação.
§ 2º Caso sejam apresentados indícios de desconformidade, os autos serão conclusos ao Juiz, ou em segunda instância ao
Relator, para decisão, cabendo à unidade responsável proceder a eventual digitalização das peças indicadas e sua inserção no
processo eletrônico.
§ 3º A unidade responsável, ao reconhecer de ofício a irregularidade, realizará a digitalização dos documento indicados,
certificando o fato.
Art. 20 Ultrapassado o prazo para a alegação de desconformidade no processo eletrônico, a unidade responsável deverá:
I – providenciar o arquivamento dos autos físicos, com a respectiva certificação no processo digitalizado e nos autos
eletrônicos;
II – registrar no SADP os procedimentos de digitalização e arquivamento do processo original, bem como a numeração
assumida pelo feito no PJe.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 Os autos físicos digitalizados e migrados para o PJe deverão ser preservados, respeitando-se o prazo de guarda
previsto na Tabela de Temporalidade de Documentos do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em vigor.
Art. 22 Em qualquer fase da tramitação do processo eletrônico, as partes, os interessados e o Juiz, ou em segunda instância o
Relator, poderão solicitar o desarquivamento do processo físico para consulta, obtenção de cópia ou diligência necessária à
instrução processual.
Art. 23 A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI – prestará suporte técnico às unidades responsáveis no que se referir
à digitalização e inserção de processos no PJe, observados os parâmetros legais estabelecidos para a digitalização de
processos judiciais.
Art. 24 A Corregedoria Regional Eleitoral poderá expedir instruções para auxiliar o cumprimento desta Resolução, bem como
para a observância da legislação vigente e dos normativos expedidos pelo CNJ, TSE e TRE-CE, especialmente quando se
tratar de processos de natureza criminal.
Art. 25 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência deste Tribunal.
Art. 26 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 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

Ano 2020, Número 118

Fortaleza, terça-feira, 30 de junho de 2020

Página 6

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza, aos 26 dias do mês de junho do ano de 2020.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
PRESIDENTE
Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos
VICE-PRESIDENTE SUBSTITUTO
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

CRONOGRAMA DE MIGRAÇÃO NO 2º GRAU DOS PROCESSOS FÍSICOS QUE TRAMITAM NO SADP
PARA ELETRÔNICOS NO PJE.
Situação

Quantitativo Peças (média)

Cronograma

Pendentes de julgamento

54

10 (20 fls. cada Junho a setembro/2020
peça)

Julgados aguardando prazo recursal

30

10 (20 fls. cada Outubro
2020
peça)
Janeiro2021

Processos com embargos de declaração ou agravo interno

0

-

a

-

Processos com Recurso Especial ou Agravo de Instrumento 11
(PRESI)

10 (20 fls. cada Fevereiro a março/2021
peça)

Processos com trânsito em julgado com parcelamento de 38
multa

10 (20 fls. cada Abril a junho/2021
peça)

CRONOGRAMA DE MIGRAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS DO 1º GRAU PARA O PJE – TRE/CE

Digitalização

Nº de Processos

Nº
de
(aproximado)

Peças

Nº de Folhas (aproximado) Prazo

Parcial (art. 1º, § 6º, IV, Portaria TSE
405*
247/20)

2.025
(5
processo)

peças

por

Integral

583

2.332
(4
processo)

peças

por 116.600
(peças
documentos)

e

Integral

651

2.604
(4
processo)

peças

por 130.200
(peças
documentos)

e

10.125

Fev/21
Abr/21
Jun/21

*Processos em fase de cumprimento/execução de decisão transitada em julgado, transações penais homologadas, ou ainda, ações criminais
suspensas (art. 89, Lei 9.099/95, art. 366, CPP) e cartas precatórias, cujo objeto é fiscalizar ocumprimento do período de prova, execuções
fiscais com solicitação de parcelamento junto à PFN, dentre outros

Total de processos Total Aprox. de Peças Total Aprox. de Folhas
1.639

6.961

256.925
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Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0600168-78.2020.6.06.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600168-78.2020.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
INTERESSADO: CAMILLA RAQUEL LEITE DE OLIVEIRA GARCIA
Advogado do(a) INTERESSADO: UADI FERNANDES ELIAS - CE42778
DECISÃO
Trata-se de petição de CAMILA RAQUEL LEITE DE OLIVEIRA GARCIA dirigida ao Juízo da 95ª Zona Eleitoral de FortalezaCeará, que, em síntese, requer a intimação do Partido Patriota para incluir o nome da requerente em Lista Especial, dentro do
que preceitua o art. 16 da Resolução TSE no. 23. 596/2019, porquanto encontra-se prejudicada em seus direitos políticos, pelo
simples fato de que o Partido ao qual se filiara deixou de submeter seu nome na lista de filiados em 14 de abril de 2020. “
Em petição id.3844277, a requerente aduz que o processo foi protocolado em grau errado, postulando o “cancelamento do
feito, com a devida baixa do processo em epígrafe.”
Sem maiores delongas, o caso éde extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da parte apresentar pedido perante
esta instância - Pje TRE (2º grau), ao invés do Juízo competente via sistema Pje Zona (1º grau).
Ante o exposto, defiro o pedido da requerente e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do
Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino o arquivamento dos presentes autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 25 de junho de 2020.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Relator.
Processo 0600171-33.2020.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600171-33.2020.6.06.0000 - Quixeramobim - CEARÁ
ORIGEM: Quixeramobim
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB, KARLUS ANDRE HOLANDA
MARTINS, HUMBERTO ALMEIDA JALLES
Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO IGOR PIMENTEL AZEVEDO - CE31391, SOLERIA GOES ALVES - CE29892
DECISÃO
Cuida-se de peça endereçada ao Juiz Eleitoral da 11ª Zona, ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro de
Quixeramobim-CE.
Portanto, equivocado o protocolo no Pje no âmbito deste Regional.
Os órgãos partidários municipais devem encaminhar a sua prestação de contas à respectiva zona eleitoral, competindo a este
Regional apreciar as contas dos órgãos com abrangência estadual.
Desse modo, por caber ao juízo de primeiro grau a análise e julgamento, arquive-se a presente ação, intimando a parte autora
para ciência e, caso queira, ajuizá-la na instância competente.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 25 de junho de 2020.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
Processo 0602016-71.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602016-71.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - RODRIGO ALVES ANDRADE - DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: RODRIGO ALVES ANDRADE
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE SABINO SA - CE26920
DESPACHO
Considerando que as contas de campanha do Sr. RODRIGO ALVES ANDRADE, postulante ao cargo de Deputado Estadual
nas Eleições 2018, foram desaprovadas em decisão exarada por esta Justiça Especializada, ID 2933927, com trânsito em
julgado em 9 de dezembro de 2019, conforme certidão ID 2994777, determino que a Secretaria Judiciária (SJU) encaminhe
mensagem eletrônica ao juízo do domicílio eleitoral do candidato para fins de registrar a referida situação no cadastro eleitoral
desta Justiça Especializada com o(s) lançamento(s) pertinente(s) do(s) código(s) de Atualização da Situação do Eleitor – ASE,
bem como proceder às demais providências cabíveis. Deverá ser enviada certidão de cumprimento a este Tribunal para fins de
registro nos autos.
Verifico no processo que o advogado FRANCISCO JOSE SABINO SA renunciou ao mandato conferido pelo interessado
conforme documento ID 3661827. Como o causídico éo único representante do candidato no presente feito, determino que a
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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Secretaria Judiciária (SJU) intime o referido advogado para juntar prova de comunicação de sua renúncia perante o Sr.
RODRIGO ALVES ANDRADE conforme dispõe o art. 112, caput, CPC[1].
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
[1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que
comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.
§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe
evitar prejuízo
§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte
continuar representada por outro, apesar da renúncia. (destaquei)
Processo 0600167-93.2020.6.06.0000
MANDADO DE SEGURANÇA (120) - Processo nº 0600167-93.2020.6.06.0000 - Acopiara - CEARÁ
ORIGEM: Acopiara
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
IMPETRANTE: ANTONIO ALMEIDA NETO
Advogados do(a) IMPETRANTE: CASSIO FELIPE GOES PACHECO - CE17410, LARISSA GUERREIRO FREIRE - CE42168
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 60ª ZONA ELEITORAL DO CEARÁ
DECISÃO
Trata os autos de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO ALMEIDA NETO, Prefeito do
Município de Acopiara, em face de ato do Juízo Eleitoral da 60ª ZE que determinou a retirada imediata do material apontado na
Representação nº 0600011-22.2020.6.06.0060 ou de qualquer outro que possa implicar violação ao disposto no art. 37, § 1º,
da Constituição Federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediência.
Na Exordial (ID 3833677), o Impetrante alegou que o PDT ingressou com Representação Eleitoral imputando ao mesmo a
prática de conduta vedada, face a divulgação de propaganda institucional abusiva e pessoal nas redes sociais Facebook e
Instagram da prefeitura municipal, de sorte a gerar abuso de poder político, uso indevido de meios de comunicação social e
desequilíbrio de oportunidades nas eleições municipais vindouras, com fundamento no art. 73 e 74 da Lei nº 9.504/97, art. 22
da LC 63/90 e art. 37, § 1º, da CF. Acrescentou que referida ação eleitoral foi instruída apenas com fotos do Impetrante em
suas redes pessoais direcionadas a seus seguidores. Informou que o Juiz Eleitoral a quo deferiu, então, de forma teratológica e
ilegal, tutela antecipada de urgência, ora impugnada, na medida em que cerceia direito líquido e certo do Impetrante, qual seja,
a livre manifestação de pensamento em suas redes pessoais.
Sustentou que não houve divulgação indevida de propaganda institucional, porquanto a publicidade atacada foi divulgada em
perfis pessoais, sem afronta ao art. 36-A, da Lei das Eleições. Defendeu que as fotos apresentadas para demonstrar os ilícitos
que lhe são imputados não comprovam propaganda contratada pelo Poder Executivo Municipal, não demonstram publicidade
paga com verba pública ou mesmo divulgação em sites ou redes sociais da Prefeitura de Acopiara.
Referiu-se, ainda, ao não cometimento de prática de abuso de poder de autoridade, consubstanciado no art. 74, da Lei das
Eleições, face ao suposto uso indevido de meios de comunicação social e ilegalidade de gastos com publicidade institucional
no primeiro semestre do ano da eleição. Defendeu que, nos termos do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, não é vedado realizar
propaganda institucional no primeiro semestre do ano eleitoral, mas, sim, que os custos envolvidos com referida publicidade
não excedam “a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito”, fato que não restou
demonstrado nos autos da Representação nº 0600011-22.2020.6.06.0060.
Argumentou que referida Representação teve somente cunho político, uma vez que não houve a comprovação de qualquer
vedação eleitoral praticada pelo Impetrante. Ressalta que a jurisprudência do TSE éclara em deliberar pelo ajuizamento de
ações, com vistas a análise de abuso de poder político, a partir do registro de candidatura, porquanto cabível a análise de
eventual benefício apenas para quem já possui a condição de candidato, o que não éo caso do Impetrante. Deduziu, assim,
que a aludida Representação deveria ter sido extinta, sem resolução de mérito, por inexistência de interesse processual.
Reiterou que não houve contratação de propaganda institucional pelo Poder Público Municipal de Acopiara, nem mesmo sua
divulgação pelo Impetrante e que as postagens pessoais utilizadas como prova da Representação em referência ocorreram
nos meses de março, abril e maio do ano corrente, ou seja, foram anteriores ao período de 3 (três) meses que antecedem o
pleito eleitoral, não se enquadrando sequer no art. 73, VI, ‘b’, da Lei nº 9.504/97.
Sintetizou que a decisão impugnada se revela ilegal e teratológica, tendo em vista que não houve autorização, contratação ou
utilização de propaganda institucional pelo Impetrante, sobretudo, porque a divulgação ora censurada não foi custeada com
dinheiro público, nem mesmo constou no sítio oficial da Prefeitura de Acopiara.
Salientou, ainda, que todas as divulgações de ações políticas desenvolvidas durante sua gestão como Prefeito de Acopiara ou
mesmo eventual menção a pré-candidatura encontram-se plenamente resguardadas pelos ditames do art. 36-A, da Lei nº
9.504/97, não configurando sequer propaganda eleitoral antecipada, uma vez que não houve, em nenhum momento, qualquer
pedido expresso de voto, de sorte a não ultrapassar qualquer limite imposto pela legislação eleitoral. Colacionou precedentes
do TSE acerca da temática.
Destacou que as postagens em redes sociais pessoais, referentes a feitos realizados em seus mandatos, são fartamente
praticadas por gestores públicos renomados, a exemplo do Prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, o Governador do Estado
Camilo Santana e o Presidente da República Jair Bolsonaro, sem que tenha sido determinada sua retirada.
Realçou, ademais, que em pleno período de pandemia da COVID-19, as redes sociais apresentam-se como meio principal de
divulgação de pré-campanha eleitoral para compensar a inviabilidade de contato social.
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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Concluiu que, na espécie, restou cerceada sua liberdade de expressão através da decisão liminar concedida, de forma a
afrontar direito líquido e certo do Impetrante, razão pela qual pugna por sua cassação.
Com esses argumentos, sustentou o fumus boni iuris de sua pretensão, vez que as publicações nas redes sociais do
Impetrante, relativas às ações políticas desenvolvidas enquanto Prefeito, datas comemorativas e felicitações a seguidores,
estão resguardadas pelos direitos fundamentais da livre manifestação do pensamento e de expressão, consoante disposto no
art. 5º, IV, da Constituição Federal, assim como na legislação eleitoral, notadamente no art. 36-A, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Quanto ao periculum in mora, argumentou que está impossibilitado de utilizar suas redes sociais pessoais para realizar
publicações autorizadas pela Lei Eleitoral, fato que se torna extremamente prejudicial aos atos de pré-campanha permitidos
pelo art. 36-A, § 2º, da Lei das Eleições, sobretudo no período de pandemia, atualmente enfrentado.
Por fim, requereu o deferimento da liminar, a fim de cassar a decisão guerreada, que determinou a imediata retirada de
publicações realizadas nos perfis pessoais do Impetrante no Facebook e no Instagram, de forma a reconhecer o seu direito de
livre manifestação e de divulgação de ações políticas desenvolvidas, consoante previsto no art. 36-A, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
No mérito, pugnou pela concessão da segurança definitiva com a confirmação da medida liminar requestada.
Junto com a Inicial foram acostados documentos referentes à decisão impugnada (ID 3833827); documentação na
Representação nº 0600011-22.2020.6.06.0060 (ID’s 3833877, 3833977 e 3833927) e decisões do TSE e demais TRE´s (ID’s
3834027, 3834077, 3834127, 3834177, 3834227, 3834277 e 3834327) .
A autoridade impetrada prestou as Informações de estilo (ID 3879377), em atendimento a despacho (ID 3835927), informando
que ocorreu ilegalidade nas postagens por ofensa ao artigo 36-A e por ter sido utilizadas imagens sem nenhuma referência à
atuação do Município, ou seja, sem apontar que o Município ou a administração municipal era o responsável pela obra,
usurpando feitos municipais, ainda que sob sua administração.
Em decisão liminar (ID 3833827), apontou o magistrado que o representado utiliza de obra pública para fazer promoção
pessoal, pois “não há um ícone sequer da prefeitura municipal ou referente àadministração, ou seja, a obra pública éimputada
apenas à pessoa política do representado”. Consta que referidos atos, afronta o art. 37, § 1º da CF e o art. 74 da Lei Eleitoral.
Eis o relato.
Decido.
A ação constitucional do Mandado de Segurança está prevista no art. 5º, LXIX, da CF/88, com regulamentação na Lei
12.016/2009. Assim, a matéria requer análise mais detida
O caso dos autos, nesta fase processual, parece preencher os requisitos necessários ao reconhecimento da excepcionalidade
da impetração do mandado de segurança, notadamente ante a ausência de recurso ordinário, bem como de normas
processuais suficientes para cessar ou impedir a lesão; ou, quando menos, as normas processuais são insuficientes para evitar
o dano. Ademais, o mérito do writ diz respeito a manifesta ilegalidade ou mesmo teratologia patente na aplicação da legislação
eleitoral, indo de encontro a Súmula 22 do TSE.
A decisão contra a qual se insurge o Impetrante foi proferida na Representação eleitoral nº 0600011-22.2020.6.06.0060,
ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT de Acopiara, em face de Antônio Almeida Neto, Prefeito daquela
Municipalidade, por suposta prática de conduta vedada a agente público, sendo apontada, também, prática de abuso de poder
político e uso indevido de meios de comunicação social.
O ato, ora indicado como abusivo e ilegal, refere-se a decisão interlocutória, proferida pelo Juiz Eleitoral da 60ª ZE, que deferiu
pedido de tutela provisória de urgência “(…) determinando a imediata retirada do material apontado nesta demanda e de
qualquer outro que possa implicar ofensa ao § 1º, do art. 37, da Constituição Federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
reais e crime de desobediência.”
Tendo em vista a ausência de possibilidade recursal de decisões interlocutórias em Representação por conduta vedada, a teor
do que dispõe o art. 191, da Resolução-TSE nº 23.478/2016, que estabeleceu diretrizes de aplicação do NCPC no âmbito da
Justiça Eleitoral, tenho por plenamente cabível a impetração do mandamus, no caso concreto. Ademais, o writ constitucional se
entremostra cabível à correção de eventuais ilegalidades ou teratologia, como acima apontado.
Em abono de meu entendimento, colaciono jurisprudência do TSE e de TRE´s, acerca do cabimento da impetração a casos de
decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, como parece ocorrer na espécie, verbis:
“EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. APURAÇÃO
DE SUPOSTA PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL,
ANTE A EXPRESSA IMPUGNAÇÃO DA QUALIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
DECISÃO QUE DEFERIU ESPECIFICAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PROSSEGUIMENTO REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO DE Nº 299-75. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. O cabimento do mandamus contra ato jurisdicional é medida excepcional, restringindo-se aos casos de manifesta teratologia
ou ilegalidade da decisão impugnada. Na presente hipótese, àevidência, não há recurso próprio para a decisão interlocutória
no procedimento da Lei das Eleições e émanifesta a teratologia capaz de autorizar, em parte, o deferimento da segurança
parcialmente deferida. (...)” (TRE-ES, MS 20542, Rel. WILMA CHEQUER BOU-HABIB, DJ –06/03/2017, pág. 9/10)
“EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
DETERMINAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MANDATO
ELETIVO. AFASTAMENTO. PREVENÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ATO TERATOLÓGICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
1. Na linha da jurisprudência sumulada do Tribunal Superior Eleitoral, o ajuizamento de mandado de segurança em face de
decisão judicial recorrível somente tem cabimento em situações de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Precedentes: AgRMS 25-82, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31.10.2016, e RMS 1295-45, rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1º.3.2013. (...) (Processo
Administrativo nº 060407704, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ - 13/11/2017)
Passando à matéria de fundo propriamente dita, verifico que a publicidade, ora indicada como ilícita, refere-se a postagens
levadas a efeito nos perfis pessoais do Sr. Antônio Almeida Neto (prefeito eleito em 2016), nas redes sociais Facebook e
Instagram, em período anterior aos 3 (três) meses que antecedem ao pleito eleitoral. Referem-se àatos do seu governo e a
datas comemorativas, sem nenhum padrão específico entre si. Não identifiquei que tal divulgação tenha sido realizada em
perfil oficial da Prefeitura Municipal de Acopiara ou de qualquer outro órgão público, como consta da Representação. Inclusive,
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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as divulgações que instruem o presente mandamus não revelam símbolo, expressão ou mesmo slogan da administração
pública municipal. Não há, assim, indícios ou comprovação de recursos públicos ou da utilização da máquina pública para a
produção e divulgação de tais postagens, de sorte a caracterizar ainda publicidade institucional.
Não há, de fato, vedação legal à divulgação, em perfil pessoal, de desejos de felicitações, de súplicas para a observância ao
isolamento social, em razão da Covid-19, ou mesmo de ações políticas desenvolvidas pelo Impetrante, enquanto à frente da
gestão municipal local. Tais condutas não se enquadram nas restrições estabelecidas pelo art. 73, VI, ‘b’ e VII, e art. 74, da Lei
nº 9.504/97. Éque a promoção pessoal realizada de acordo com os parâmetros legais não caracteriza conduta vedada (RO N°
1380-69.2014.6.07.0000).
A natureza privada da página e a iniciativa pessoal das postagens, segundo a jurisprudência do TSE, ainda que sejam
“invariavelmente elogiosas e de a linguagem escolhida ser similar à normalmente utilizada para fins promocionais, por si só,
não transforma as postagens feitas por um particular em publicidade institucional”. Por outro lado, a existência de inúmeros
precedentes que apontam a mera promoção pessoal não é suficiente para a caracterização da propaganda eleitoral, sendo tão
pacífica a questão que é dispensável a citação da vasta jurisprudência, como vem mencionando a Corte Superior.
Na verdade, referências à projetos e feitos da Prefeitura de Acopiara, ainda que conjugados com a imagem do Impetrante, em
perfil pessoal de Facebook e Instagram, estão albergados sob o manto da livre manifestação do pensamento e expressão
assegurados no art. 5º, IV, IX e 220 da Constituição Federal e no art. 57-D da Lei nº 9.504/97. O próprio TSE já deliberou que
“(…) a alusão a gestões, com enaltecimento de obras, projetos e feitos de um integrante do partido, não desborda do limite da
liberdade de expressão e de informação - podendo caracterizar, inclusive, prestação de contas à sociedade -, não
configurando, bem por isso, propaganda eleitoral antecipada, exceto se houver pedido expresso de votos ou menção à futura
candidatura e ao pleito vindouro” (RESPE 419-89/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ –12/12/2016, pág. 32). Em outra oportunidade,
deliberou que “(…) as opiniões políticas divulgadas nas novas mídias eletrônicas, sobretudo na internet, recebem proteção
especial, em virtude da garantia constitucional da livre manifestação do pensamento (...)” (RESPE 92667/PB, Rel. Min. Luciana
Lóssio, DJ – 25/04/2016, pág. 39)
A propósito, acrescento que, conforme estabelece o art. 36-A, IV e V, da Lei nº 9.504/972, a divulgação de atos de
parlamentares e de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive via internet, não éconsiderada sequer
propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja pedido expresso de voto, como se deu no caso dos autos. Nesses exatos
termos, são as decisões do TSE:
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. PARCIAL
PROVIMENTO
1. Agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Min. Luiz Fux, relator originário do feito, que deu provimento ao
agravo para analisar o recurso especial e negar-lhe seguimento, mantendo acórdão condenatório por propaganda eleitoral
extemporânea
2. O TSE reconhece dois parâmetros para afastar a caracterização de propaganda eleitoral antecipada: (i) a ausência de
pedido explícito de voto; e (ii) a ausência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Em
relação ao primeiro parâmetro, esta Corte fixou a tese de que, para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, o
pedido de votos deve ser, de fato, explícito, vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da mensagem e do
contexto em que veiculada. Precedentes
3. O pedido explícito de votos pode ser identificado pelo uso de determinadas "palavras mágicas", como, por exemplo,
"apoiem" e "elejam", que nos levem a concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória. No caso, épossível
identificar pedido explícito de voto na fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu "voto de confiança" nele e no précandidato a vereador Paulo César Batista, em reunião com moradores do Município onde pretendia concorrer ao pleito
4. Por outro lado, não se verifica pedido explícito de voto no discurso de Max Rodrigues Lemos, prefeito à época, que se
limitou a enaltecer as realizações de seu governo e demonstrar apoio ao pré-candidato Carlos de França Vilela. Na ausência
de pedido explícito de votos e de qualquer mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, as declarações encontram-se
protegidas pela liberdade de expressão, não configurando propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei nº
9.504/1997
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a condenação de Max Rodrigues Lemos pela prática de
propaganda eleitoral antecipada, mantendo, no mais, o acórdão recorrido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 2931, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 238, Data 03/12/2018, Página 97-98)
As divulgações ora censuradas na presente análise perfunctória, portanto, não representam risco à igualdade de oportunidades
para o pleito eleitoral vindouro. Na espécie, o Impetrante, embora exerça a função de administrador público, ao se utilizar do
espaço virtual de suas redes sociais pessoais, sem aproveitamento do aparato estatal, está em “pé de igualdade” com
qualquer pessoa com pretensões à disputa eleitoral que está por vir. Permite ainda que os eleitores tenham acesso a mais
informações a respeito do candidato, de seus feitos e de sua trajetória, o que éessencial para a decisão de voto (Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral n° 1519-92)
A esse respeito precisas e sempre atuais são as lições de Robert Dahl3 quando aponta que a qualidade da democracia
depende de: 1) Participação efetiva; 2) Igualdade de voto; 3) Entendimento esclarecido; 4) Controle do programa do
planejamento; e 5) Inclusão. Quanto aos requisitos do processo democrático, segundo Dahl, devem ser concretizados por meio
das seguintes instituições: 1) mandatários eleitos; 2) eleições livres, justas e frequentes; 3) liberdade de expressão; 4) fontes
de informação diversificadas; 5) autonomia para associações; e 6) cidadania inclusiva.
Trago à colação precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que corroboram os fundamentos acima expendidos. Confira-se:
“EMENTA. DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. REDE SOCIAL. PERFIL PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
EMPREGO DA MÁQUINA PÚBLICA. PROMOÇÃO PESSOAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO. (...)
2. Não há privilégio ou irregularidade na publicação de atos praticados durante o exercício do mandato; especificamente,
porque veiculados sem utilização de recursos públicos em meio acessível a todos os candidatos e apoiadores, como éo caso
das mídias sociais.
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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3. Além disso, a promoção pessoal realizada de acordo com os parâmetros legais não caracteriza conduta vedada,
constituindo exercício da liberdade de expressão no âmbito da disputa eleitoral.
4. O emprego da máquina pública, em qualquer de suas possibilidades, é a essência da vedação àpublicidade institucional
prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, objetivando assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. No
caso, a moldura fática do acórdão regional não apresenta indícios de que houve uso de recursos públicos ou da máquina
pública para a produção e divulgação das postagens de responsabilidade do agravado.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (TSE, RESPE 151992, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJ – 28/06/2019)
Por oportuno, destaco trechos do voto do Ministro Relator, verbis:
“(...) As postagens realizadas em perfil pessoal, no ambiente das redes sociais, estão dissociadas da ideia de obtenção de
vantagem pelo uso indevido da máquina pública. Isso porque não há privilégio ou irregularidade na publicação de atos
praticados durante o exercício do mandado; especificamente, porque foram veiculados sem utilização de recursos públicos e
sem o uso da máquina pública em meio acessível a todos os candidatos e apoiadores, como é o caso das mídias sociais. (...)
Na realidade, é a utilização do aparato estatal que é tendente a desequilibrar a disputa eleitoral e justifica a vedação à
publicidade institucional. Já a utilização de rede social com a finalidade de promoção pessoal durante a campanha é
ferramenta acessível a todos os candidatos de forma gratuita, de modo que não pode ser, por si, confundida com a conduta
vedada do art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/1997. Mais do que legítima, no caso, a divulgação de realizações do governo
municipal em perfil pessoal do administrador público, com a finalidade de promoção pessoal, égarantida pela liberdade de
expressão (arts. 50, IV e IX, e 220 da Constituição Federal). Tal divulgação, de um lado, permite ao candidato apresentar-se
aos eleitores e, de outro, garante que os eleitores tenham acesso a mais informações a respeito do candidato, de seus feitos e
de sua trajetória, o que éessencial para a decisão de voto. (...)”
“EMENTA. ELEIÇÕES 2012. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INTERNET. FACEBOOK. CONTA PESSOAL.
LIBERDADE. MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PROVIMENTO. 1. A utilização dos meios de divulgação de informação
disponíveis na internet é passível de ser analisada pela Justiça Eleitoral para efeito da apuração de irregularidades eleitorais,
seja por intermédio dos sítios de relacionamento interligados em que o conteúdo émultiplicado automaticamente em diversas
páginas pessoais, seja por meio dos sítios tradicionais de divulgação de informações.
2. A atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático.
3. As manifestações identificadas dos eleitores na internet, verdadeiros detentores do poder democrático, somente são
passíveis de limitação quando ocorrer ofensa àhonra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
4. A propaganda eleitoral antecipada por meio de manifestações dos partidos políticos ou de possíveis futuros candidatos na
internet somente resta caracterizada quando há propaganda ostensiva, com pedido de voto e referência expressa à futura
candidatura, ao contrário do que ocorre em relação aos outros meios de comunicação social nos quais o contexto é
considerado.
5. Não tendo sido identificada nenhuma ofensa àhonra de terceiros, falsidade, utilização de recursos financeiros, públicos ou
privados, interferência de órgãos estatais ou de pessoas jurídicas e, sobretudo, não estando caracterizado ato ostensivo de
propaganda eleitoral, a livre manifestação do pensamento não pode ser limitada.
6. Hipótese em que o Prefeito utilizava sua página pessoal para divulgação de atos do seu governo, sem menção à futura
candidatura ou pedido expresso de voto.
Recurso provido para julgar improcedente a representação.” (TSE, RESPE 2949, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJ –
25/08/2014, pág. 164-165)
Por se tratar de fato semelhante ao caso em análise, ressalto o seguinte trecho do voto condutor do julgado acima, verbis:
“(…) Como se vê do trecho do voto condutor transcrito no relatório, as matérias consideradas como propaganda eleitoral
antecipada pela Corte Eleitoral são, basicamente, notícias sobre as realizações da prefeitura, que foram divulgadas na página
pessoal do prefeito.
Anote-se, a propósito que antes do dia 5 de julho, não incide a regra prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez
que a proibição de realização de propaganda institucional é restrita aos três meses que antecedem ao pleito.
Ou seja, o recorrente poderia, em tese, veicular exatamente as mesmas notícias relativas aos feitos de seu governo pelos
meios comuns de propaganda institucional com o dispêndio de gastos públicos.
Ao contrário, ao invés de lançar mão dos recursos do erário, o recorrente divulgou os atos e realizações em sua página
pessoal, sem fazer menção à futura candidatura ou pedir votos.
Não tendo sido identificada nenhuma ofensa à honra de terceiros, falsidade, utilização de recursos financeiros, públicos ou
privados, interferência de órgãos estatais ou de pessoas jurídicas e, sobretudo, não estando caracterizado ato ostensivo de
propaganda eleitoral, o v. acórdão recorrido deve ser reformado. (...)”
Relembro que, por ocasião da pandemia da COVID-19, o Prefeito de Fortaleza e o próprio Governador do Estado, utilizam-se,
amiúde, de suas redes sociais para divulgar ações estatais de combate ao coronavírus e de assistência médico-hospitalar à
população, bem como para destacar feitos de suas gestões, com cards e vídeos sem slogans institucionais, ou até com os
mesmos. Atividade que, inclusive, também tem grande repercussão nas redes socias do atual Presidente da República.
Devendo cada caso, portanto, ser verificado em concreto para o perfeito enquadramento legal.
Nesses exatos temos foram as conclusões no AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N 000037615.2016.6.08.0027, que estabeleceu:
A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais em perfil privado de rede social não se confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e
custeada com recursos públicos, a qual évedada nos três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997).
A premissa da qual se deve partir é que postagens realizadas em perfil privado, no ambiente das redes sociais, estão
dissociadas da ideia de obtenção de vantagem pelo uso indevido da máquina pública. Com efeito, o ato de exaltar programas,
obras, serviços e campanhas da Prefeitura não configura, por si só, ilícito eleitoral. O que atrai a configuração do ilícito éa
utilização do aparato estatal para tal finalidade, inclusive por meio de canais exclusivos da Administração.
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Não consta do acórdão regional qualquer circunstância excepcional que autorize concluir que os agravados tenham se valido
de expediente ilícito para dissimular a veiculação de publicidade institucional em período vedado.
Por fim, ressalto que, embora tenha sido imputado abuso de poder político e uso indevido de meio de comunicação social ao
ora impetrante, condutas passíveis de serem analisadas em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, não foi observado, para
tanto, o devido ajuizamento da ação a partir do registro de candidatura4.
É que conduta vedada do art. 73 (e abuso art. 74) e o abuso de poder do art. 22 da LC nº 64/90, como objeto de ação de
investigação judicial eleitoral, terão a sua apuração deflagrada após o registro da candidatura, termo inicial para o manejo
dessa via processual, podendo, contudo, levar a exame fatos ocorridos antes mesmo das convenções partidárias, porquanto
não cabe confundir o período em que se conforma o ato ilícito com aquele no qual se admite a sua averiguação. Precedentes
Agr-RO107-87 e Recurso Especial Eleitoral nº 57611.
Por outro lado, temos que a decisão se funda também nas disposições do art. 73, VI, b, da Lei das Eleições e que antes do dia
5 de julho, não incide referida regra, uma vez que a proibição de realização de propaganda institucional é restrita aos três
meses que antecedem ao pleito. Ou seja, o impetrante poderia, em tese, veicular exatamente as mesmas notícias relativas aos
feitos de seu governo pelos meios comuns de propaganda institucional com o dispêndio de gastos públicos. Entretanto, ao
contrário, ao invés de lançar mão dos recursos do erário, divulgou os atos e realizações em sua página pessoal, sem fazer
menção à futura candidatura ou pedir votos, como restou consignado no Respe 29-49).
Registre-se que a caracterização do abuso de autoridade, na espécie específica e tipificada no art. 74 da Lei 9.504/97, requer
seja demonstrada, de forma objetiva, afronta ao disposto no art. 37 §1º, da CF, ou seja, exige que haja ruptura do princípio da
impessoalidade com a menção na publicidade institucional a nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
ou de servidores públicos (RO - Recurso Ordinário nº 172365 e A1JE 50-32, rel. Mm. João Otávio de Noronha, DJe de
29.10.2014).
No mesmo sentido: "O art. 74 se aplica somente aos atos de promoção pessoal na publicidade oficial praticados em campanha
eleitoral" (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n° 2.768, rei. Min. Nelson Jobim, DJ de 22.6.2001, e Respe 445-30,
rel. Mm. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJe de 30.4.2014).
E como assentado na jurisprudência, "o abuso do poder político caracteriza-se quando o agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em
benefício de sua candidatura ou de terceiros" (REspe 555-47, Rel. Mm. João Otávio de Noronha, DJe de 21.10.2015).
Assim, revela-se a teratologia do ato do Juiz Eleitoral a quo, que não se coaduna com a legislação eleitoral vigente e
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Por sua vez, reconheço o periculum in mora diante da proximidade do período eleitoral para o pleito de 2020 e o impedimento
para divulgação do material apontado em redes sociais, meio essencial para difundir ideias e opiniões, caso o Impetrante
permaneça impedido de utilizar seus perfis pessoais de redes sociais, em atenção ao princípio da liberdade de expressão; o
que leva a atuação da Justiça Eleitoral ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, ao contrário do
que ocorre em relação aos outros meios de comunicação social nos quais o contexto éconsiderado.
Como destacou o TSE em diversos julgados “Considerada a natureza da internet, seu livre acesso, a inegável fonte de
informações alternativas que beneficia a democracia e, sobretudo, a liberdade de manifestação de pensamento que deve ser
assegurada à rede de computadores, a propaganda eleitoral antecipada por parte de partidos políticos ou futuros candidatos
na internet somente épossível de se caracterizar a partir de ato ostensivo em que haja pedido de voto ou referência expressa
àcandidatura futura. De outro modo, seria proibir a veiculação pela internet de material que, em tese, pode ser divulgado pelos
meios clássicos de comunicação social ou por ações de promoção pessoal.”
DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar requerida para suspender a decisão atacada até o julgamento definitivo do presente
mandamus.
Cientifique-se ao MMº Juiz Eleitoral da 60ª ZE acerca da presente decisão.
Ato contínuo, oficie-se à Advocacia da União, no Ceará, na forma prevista no art. 7º, inciso II também da lei de regência para,
querendo, intervir no feito.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação.
Fortaleza-CE, 26 de junho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO
Juíza Relatora
1 Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato por
não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a
decisão definitiva de mérito.
2 Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015) (…)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015
3 DAHL, Robert. Sobre a Democracia. Tradução: Beatriz Sidou. 2. reimp. Brasília: Editora UnB, 2016. p. 49-50 e 99.
4“(…) O termo inicial para ajuizamento da AIJE é o registro de candidatura, não sendo cabível a sua propositura se não estiver
em jogo a análise de eventual benefício contra quem já possui a condição de candidato, conforme interpretação do art. 22,
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inciso XIV, da LC nº 64/1990. No caso concreto, a AIJE foi ajuizada em março de 2014, bem antes do pedido de registro de
candidatura. (...) (TSE -RO 00001026520146130000 /MG, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJ - 02/08/2016, Pág. 208).
Processo 0600257-72.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600257-72.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
INTERESSADO: FRANCISCO WELLINGTON SABOIA VITORINO, CHISTIANNE MARIA GOMES DE FREITAS
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCAS AMARAL GONCALVES - MG168301, CAMILA SOARES DE OLIVEIRA MG112051, DANIEL ANDRADE RESENDE MAIA - MG104717
Advogado do(a) INTERESSADO:
Advogado do(a) INTERESSADO:
DESPACHO
R. h.
Considerando que a última informação da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários acerca da ausência de Diretório
Estadual no Ceará do AVANTE foi lavrada há quase um ano atrás (id nº 2331127), encaminhe-se os presentes autos
eletrônicos a essa Unidade, para informar se constituído novo Diretório neste Estado.
Em havendo, intimem-se os dirigentes partidários responsáveis atuais e a agremiação partidária para integrarem a lide e se
manifestarem, no prazo de 20 dias, sobre o Relatório de Exame Preliminar da SCI de id nº 3585377.
Ademais, intimem-se pessoalmente os dirigentes partidários à época do exercício financeiro em comento para o mesmo fim
supracitado, também no prazo de 20 dias, pois, em razão de não estarem representados neste processo por causídico, a
notificação retro publicada no Dje não os alcança, pois a procuração de id nº 17614 restringe-se ao Diretório Nacional do
AVANTE.
À Secretaria Judiciária para cumprimento.
Após, volte-me concluso.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 24 de junho de 2020.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
Processo 0600165-26.2020.6.06.0000
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600165-26.2020.6.06.0000 - Uruburetama - CEARÁ
ORIGEM: Uruburetama
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: FRANCISCA LIDUINA MARQUES DE BARROS
Advogados do(a) REQUERENTE: WALTER SERGIO DE SOUZA ABREU - CE31506, JESSICA AGUIAR MELO - CE32388
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Petição da Sra. FRANCISCA LIDUINA MARQUES DE BARROS dirigida ao Juízo Eleitoral da 33ª Zona, pugnando
pela inclusão do seu nome na relação de filiados do Partido Cidadania do Município de Uruburetama.
Contudo, da análise dos autos depreende-se que a petição em tela fora equivocadamente autuada e distribuída a esta
Relatoria, quando na verdade, deveria ter sido protocolada através do sistema PJE Zonas, para distribuição dos autos do
Processo ao Juízo competente.
Ante o exposto, em observância ao disposto na Portaria TSE nº 344/2019, determino a intimação do advogado do requerente
para que utilize o sistema PJE Zonas para peticionamento processual no primeiro grau de jurisdição.
Ato contínuo, determino a extinção do Processo nº 0600165-26.2020.6.06.0000, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, do Código de Processo Civil.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Fortaleza-CE, 29 dejunho de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO
Juiz Relator
Processo 0600163-56.2020.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600163-56.2020.6.06.0000.
ORIGEM: PEDRA BRANCA/CE
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
RESPONSÁVEL: ÓRGAO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP.
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS FERNANDES PINHEIRO - OAB/CE22941.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO DE 2019. DIRETÓRIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1 - A teor do § 1º do art. 32 da Lei dos Partidos Políticos, as contas anuais devem ser apresentadas ao órgão da Justiça
Eleitoral competente para julgar a prestação de contas, o que se fixa de acordo com as instâncias partidárias, isto é, órgãos
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diretivos: i) municipais, perante o juiz eleitoral da zona que abrange o município; ii) estaduais, perante o respectivo Tribunal
Regional Eleitoral; iii) nacionais, perante o Tribunal Superior Eleitoral.
2 - Da leitura do artigo 28 da Resolução TSE 23.604/2019, verifica-se que a prestação de contas anuais de partido, órgão
municipal, deve ser encaminhada ao Juízo Eleitoral competente. No caso dos autos, por se tratar de órgão partidário municipal
sediado em Pedra Branca, cabe ao juízo da Zona Eleitoral daquela urbe a competência para processar e julgar as referidas
contas.
3 – Declaração da incompetência deste juízo de segundo grau para análise e julgamento do feito, o que implicaria na remessa
dos autos ao juízo de 1º grau.
4 – Extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, em virtude de questões relacionadas ao
sistema PJE. Precedentes desta Corte.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em extinguir o processo sem julgamento de
mérito, em razão da incompetência do 2º Grau de Jurisdição para julgar o feito, nos termos do voto da Relatora.
Fortaleza, 26/06/2020.
JUIZ(A) KAMILE MOREIRA CASTRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600163-56.2020.6.06.0000.
ORIGEM: PEDRA BRANCA/CE
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
RESPONSÁVEL: ÓRGAO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP.
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS FERNANDES PINHEIRO - OAB/CE22941.
RELATÓRIO
Trata os autos de Prestação de Contas do Diretório Municipal do PARTIDO PROGRESSISTA – PP, sediado no Município de
Pedra Branca, referente às suas contas anuais de 2019.
Em Petição (ID 3821377), o Partido Requerente apresenta Declaração de Movimentação de Recursos Financeiros de 2019.
Informa, assim, que não movimentou recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de qualquer natureza no período de
01/01/2019 a 31/12/2019.
É o relatório adotado.
Fortaleza-CE, 26 de junho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO
Juíza Relatora
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600163-56.2020.6.06.0000.
ORIGEM: PEDRA BRANCA/CE
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
RESPONSÁVEL: ÓRGAO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP.
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS FERNANDES PINHEIRO - OAB/CE22941.
VOTO
Como visto, cuida-se de Prestação de Contas de Órgão Municipal do PARTIDO PROGRESSISTA – PP, sediado em Pedra
Branca-CE, referente às suas contas anuais de 2019.
Por força de preceito constitucional (art. 17, III, CF/881), os órgãos diretivos dos partidos políticos, em todas as suas esferas,
estão obrigados a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, sob pena de o órgão
inadimplente ter suspenso, até a regularização da situação de inadimplência, novas cotas do Fundo Partidário, ficando os
responsáveis sujeitos às penas da lei (artigo 37-A, da Lei 9.096/95).
A teor do § 1º do art. 32 da Lei dos Partidos Políticos, (Lei nº 9.096/95)2 as contas anuais devem ser apresentadas ao órgão da
Justiça Eleitoral competente para julgar a prestação de contas até junho do ano seguinte, o que se fixa de acordo com as
instâncias partidárias, isto é, órgãos diretivos: i) municipais, perante o juiz eleitoral da zona que abrange o município; ii)
estaduais, perante o respectivo Tribunal Regional Eleitoral; iii) nacionais, perante o Tribunal Superior Eleitoral.
Cumpre ainda reproduzir o inteiro teor do art. 28, I, da Resolução-TSE nº 23.604/2019, verbis:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I – Juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal ou comissão provisória municipal
ou zonal;
A partir da leitura dos dispositivos legais acima descritos, verifica-se que a prestação de contas anuais de partido, órgão
municipal, deve ser encaminhada ao Juízo Eleitoral competente.
No caso dos autos, por se tratar de órgão partidário municipal sediado em Pedra Branca, cabe ao juízo da Zona Eleitoral
daquela urbe a competência para processar e julgar as referidas contas. Assim, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, declaro a
incompetência deste juízo de segundo grau para análise e julgamento do feito.
Por conseguinte, entendo que o correto seja A REMESSA DOS AUTOS, VIA PJE (PORTARIA-TSE Nº 344/2019) OU POR
QUALQUER MEIO QUE ASSEGURE O ENVIO POR ESTA CORTE DA INTEGRALIDADE DOS AUTOS, ao Juízo Eleitoral da
59ª ZE – Pedra Branca/CE. Entretanto, após decisão nos autos do processo nº 0600148-87.2020.6.06.0000, por ocasião da
sessão jurisdicional de 22/06/2020, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485 do CPC.
É como voto, Senhor Presidente.
Fortaleza-CE, 26 de junho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO
Juíza Relatora
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1. Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
2. Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30
de junho do ano seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais
Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600163-56.2020.6.06.0000.
ORIGEM: PEDRA BRANCA/CE
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
RESPONSÁVEL: ÓRGAO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP .
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS FERNANDES PINHEIRO - OAB/CE22941
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em extinguir o processo sem
julgamento de mérito, em razão da incompetência do 2º Grau de Jurisdição para julgar o feito, nos termos do voto da Relatora.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 26/06/2020.
Processo 0602163-97.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602163-97.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL – CE
REQUERENTE: JERONIMO IVO DA SILVA, ALDEMIR LEITE DE ARAUJO SEGUNDO
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF52820, BARBARA MENDES LOBO AMARAL DF21375, MARILDA DE PAULA SILVEIRA - MG90211, FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF31442, THIAGO ESTEVES
BARBOSA - DF49955
Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF52820, BARBARA MENDES LOBO AMARAL DF21375, MARILDA DE PAULA SILVEIRA - MG90211, FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF31442
Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF52820, BARBARA MENDES LOBO AMARAL DF21375, MARILDA DE PAULA SILVEIRA - MG90211, FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF31442
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata os autos de Prestação de Contas do PARTIDO NOVO, Diretório Estadual, referente às eleições de 2018, em
cumprimento àLei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições.
Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (Id. nº 3670727), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, opinou pela
aprovação com ressalvas das contas de campanha do candidato.
A Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, em parecer (Id. nº 3775177), manifestou-se também pela aprovação das
contas com ressalvas.
É o relatório. DECIDO.
Conforme relatado, tratam os autos de prestação de contas do PARTIDO NOVO, Diretório Estadual, referente as eleições de
2018.
Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (Id. nº 3670727), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, após analisar a
documentação acostada pelo partido, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas da agremiação partidária, em
razão das seguintes inconsistências: (i) descumprimento quanto àentrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral (item 1.1.1); (ii) a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha, qual seja, a conta-corrente nº 303.510-7, Ag. 2917, do Banco do Brasil, extrapolou o prazo legal (item 10.4); (iii)
foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época (item 13.10); e (iv) foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 14.7).
Inicialmente, no que diz respeito ao item (i) - descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no
prazo - verifica-se que, de fato, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação a diversas doações, descumprindo-se, pois ao disposto no artigo 50, I, da
Resolução nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;
Em manifestação (ID 3570027), a agremiação aduz que:
“A respeito das doações informadas fora do prazo esclarece-se que doações foram lançadas dentro do prazo, porém, como
não identificadas até que se concluísse a inclusão dos dados dos doadores originários. Ocorre que o SPCE não conta com
qualquer recurso que facilite ou permita a automatização dessa tarefa de vinculação dos doadores originários.
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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(…)
Foram feitas várias transmissões de informações ao TRE no período da campanha de forma que o grande fluxo de doações e
despesas da campanha fossem sempre atualizadas no divulgacand visando não comprometer a necessária transparência e a
lisura do processo de prestação de contas.
A prestação da informação no prazo estabelecido como origem não identificada, até que se conclua a inclusão manual de cada
doador originário, foi a alternativa possível visando manter a transparência do processo de prestação de contas, pois, dessa
forma, dentro do prazo previsto, foi dado publicidade ao montante de recursos recebidos pela campanha.
Ocorre, porém, que quando a doação éinformada como origem não identificada e, posteriormente, é substituída no sistema
pela doação com os doadores originários digitados não fica qualquer registro ou rastreamento do lançamento anterior dando a
entender que a informação foi simplesmente transmitida fora do prazo.”
Ocorre que, consoante observado pela Secretaria de Controle Interno em seu parecer, “(…) essa omissão inicial não impediu,
em momento posterior, o completo exame das contas, a evidenciar que a falha, por si só, não constitui fundamento suficiente
para a desaprovação das contas.”
Desta feita, em que pese o atraso na entrega do relatório financeiro de campanha, verifico que tal inconsistência trata-se de
vício meramente formal não sendo apto a ensejar a desaprovação das contas, na medida em que não prejudica a lisura das
eleições, sendo pois, passível de relativização, a teor do disposto no art. 30, §2º-A, da Lei nº 9.504/19971.
Quanto à abertura de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para campanha, em desacordo com o disposto no
art. 10, § 1º, Inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (item ii), verifico que, de fato, a Agremiação extrapolou o prazo legal,
quando procedeu a abertura da conta bancária nº 303.510-7, Ag. 2917, do Banco do Brasil somente aos 23/08/2018.
Trago, por oportuno, o dispositivo supracitado:
Art. 10. É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
Omissis
II – pelos partidos políticos registrados após 15 de agosto de 2016, até 15 de agosto do ano eleitoral, caso ainda não tenham
aberto a conta “Doações para Campanha”, disciplinada no art. 6º, II, da Resolução – TSE nº 23.464/2015.
Contudo, apesar de ter sido extrapolado o prazo para abertura da conta bancária verifico que os extratos bancários
apresentados aos autos digitais demonstraram consonância entre a movimentação financeira registrada no extrato da conta de
Outros Recursos nº 303510-7 e a registrada nas contas em exame.
Assim, acosto-me inteiramente ao parecer da douta Secretaria de Controle Interno (ID 3670727), no sentido de que, “tendo em
vista que o descumprimento restringiu-se a prazo gerando uma inconsistência formal que não impediu o exame das contas,
entendemos ser o caso de ressalva”.
Por fim, quanto às divergências entre a prestação de contas final e a prestação de contas parcial, verifico que, foram
detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas
àépoca, bem como, gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial (itens
iii e iv), também não informados àépoca, em desacordo com o disposto no art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, in
verbis:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Omissis
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.
Ressalta-se que, consoante o disposto no § 6º, do art. 50 da Resolução TSE Nº 23.553/2017, será apurado na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda àefetiva movimentação de recursos.
Em manifestação (ID 3570027), a agremiação aduz que, “conquanto o interessado não tenha conseguido realizar lançamentos
na prestação de contas parcial, cumpre destacar que tais lançamentos foram devidamente incluídos no SPCE antes da
prestação de contas final. Ademais, o equívoco, meramente formal, não infirmou a confiabilidade e a transparência das
informações prestadas”.
Em verdade, a manifestação da agremiação, merece guarida. Explico.
Apesar de terem sido detectadas doações recebidas em data anterior àdata inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, bem como, gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, também não informados à época, verifico que, foram registradas na prestação de contas final, de forma que não
houve omissões, nem prejuízos para análise da prestação de contas em exame.
Assim, acosto-me inteiramente ao parecer da douta Secretaria de Controle Interno (ID 3670727), no sentido de que, as
doações e os gastos eleitorais, “foram registradas na prestação de contas final, de forma que não houve omissões, nem
prejuízos para análise da prestação de contas em exame.”
Portanto, nos termos do parecer técnico, bem como da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, entendo
que, apesar da existência de tais falhas, verifico que não houve comprometimento da confiabilidade e regularidade da
prestação de contas, não restando inviabilizada a sua fiscalização; razão pela qual voto pela aprovação das contas com
ressalvas
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO NOVO, Diretório Estadual do Ceará, relativo
as eleições de 2018, nos termos do art. 562, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e do art.
77, II, da Resolução TSE Nº. 23.553/20173.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
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Fortaleza - CE, 29 de junho de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO
JUIZ RELATOR
1§ 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado,
não acarretarão a rejeição das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
2Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
3 Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
Omissis
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade; (grifo nosso)
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
Atos do Procurador
Portarias
PORTARIA 408/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
368/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora FERNANDA ANDRADE MENDONÇA, titular da 164ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Fortaleza e respondendo pela 001ª Zona (Fortaleza), para funcionar nos autos dos Processos PJE
nº 0600120-22.2020.6.06.0000 e PJE nº 0600122-89.2020.6.06.0000, em trâmite na 117ª Zona (Fortaleza), durante as férias
da Promotora ANN CELLY SAMPAIO CAVALCANTE. Fortaleza/CE, 22 de junho de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 409/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
380/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor ANDRÉ AUGUSTO CARDOSO BARROSO, titular da 15ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte, para funcionar como Promotor Eleitoral da 028ª Zona (Juazeiro do Norte), no
período de 22/06/2020 a 06/07/2020, em face das férias do Promotor JOSÉ CARLOS FÉLIX DA SILVA. Fortaleza/CE, 22 de
junho de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
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PORTARIA 412/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
381/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora LÍGIA DE PAULA OLIVEIRA, titular da 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Acaraú, para funcionar como Promotora Eleitoral da 032ª Zona (Camocim), no período de 24/06/2020 a
30/06/2020, em face das férias do Promotor FRANCISCO ROBERTO CALDAS NOGUEIRA PINHEIRO. Fortaleza/CE, 24 de
junho de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
ZONAS ELEITORAIS
005ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL PRESTAÇÃO DE CONTAS MDB - BATURITÉ - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
EDITAL N° 013 (Ref. PAD N° 11785/2020)
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 005ª Zona, Dra. 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 do Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
sediado no município de Baturité/CE, apresentou, através de seu Presidente Evaldo Oliveira de Freitas e do Tesoureiro Artur
Emílio Ramos, 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 29 dias do mês de junho de
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
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDT - BATURITÉ - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
EDITAL N° 014 (Ref. PAD N° 11785/2020)
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 005ª Zona, Dra. 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 Democrático Trabalhista - PDT, sediado no
município de Baturité/CE, apresentou, através de seu Presidente Francisco de Assis Germano Arruda e do Tesoureiro José
Nilton Rodrigues Sales Júnior, 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 29 dias do mês de junho de
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

007ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600056-88.2020.6.06.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600056-88.2020.6.06.0007
REQUERENTES: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PINDORETAMA - CE - MUNICIPAL, TADEU FERNANDES
RODRIGUES, MARCOS ANTONIO AMARAL SILVA
Advogado dos REQUERENTES: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535
DESPACHO
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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R.h.
Notifique-se as partes, através de seu advogado constituído nos autos, para apresentar, no prazo de 03 (três) dias, a
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - DAMR, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Cascavel, data da assinatura eletrônica.
JORGE CRUZ DE CARVALHO
Juiz da 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
Processo 0600018-76.2020.6.06.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600018-76.2020.6.06.0007
REQUERENTES: PARTIDO DEMOCRATAS - DIREITORIO MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE, JOSE EVILASIO DANTAS,
DAYANA VALE RAMOS
Advogado dos REQUERENTES: DORGIVAL LUCAS DUTRA - CE5846
DESPACHO
R.h.
Considerando a certidão da chefe de cartório (ID nº 1932909), notifique-se as partes, através de seu advogado constituído nos
autos, para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos - DAMR
regularmente assinada pelo(a) presidente e pelo(a) tesoureiro(a) do partido, conforme previsão do art. 28, § 3º, II, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Cascavel, data da assinatura eletrônica.
JORGE CRUZ DE CARVALHO
Juiz da 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
Editais
Processo 0600053-36.2020.6.06.0007
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600053-36.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PINDORETAMA - CE - MUNICIPAL, TADEU FERNANDES
RODRIGUES, MARCOS ANTONIO AMARAL SILVA
Advogado dos REQUERENTES: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535
EDITAL N.º 35/2020
IMPUGNAÇÃO ÀPRESTAÇÃO DE CONTAS
O Excelentíssimo Senhor Dr. Jorge Cruz de Carvalho, MMº. Juiz Eleitoral da 7ª Zona, Cascavel/CE, no uso de suas atribuições
legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado no artigo 44,
I, da Resolução TSE n.º 23.604/2019, de 17 de dezembro de 2019, faculta-se, no prazo de 03 (três) dias, contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação por qualquer interessado no que se refere às Prestações de Contas
Anual dos Exercícios Financeiros de 2018 e de 2019 apresentada pela agremiação partidária abaixo:
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o MMº. Juiz, publicar o presente edital no local de
costume e no DJE. Cumpra-se, na forma da lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 7ª Zona, Cascavel/CE, aos 19
(dezenove) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, Celina Gurgel Rodrigues, Chefe de Cartório, Matrícula
TRE/CE (83.581), preparei e conferi o presente edital, que ésubscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral.
JORGE CRUZ DE CARVALHO
Juiz Eleitoral da 7ª Zona

013ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600042-86.2020.6.06.0013
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600042-86.2020.6.06.0013 / 013ª ZONA
ELEITORAL DE IGUATU CE
INTERESSADO: GEOVANE SILVA OLIVEIRA
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de duplicidade de inscrição eleitoral detectada pelo cruzamento de dados constantes do Cadastro Nacional de
Eleitores, realizado no batimento do dia 04 de junho de 2020, coincidência nº 1DCE200273595 envolvendo as inscrições
095359560779 e , 095359540701 ao eleitor GEOVANE SILVA OLIVEIRA.
Considerando a informação prestada pela chefe de Cartório ID1910600, e tudo mais que dos autos consta, verifica-se que as
inscrições agrupadas na referida duplicidade pertencem ao eleitor GEOVANE SILVA OLIVEIRA. O requerente por equívoco ao
operar o sistema TITULO-NET solicitou duas inscrições na mesma data.
Diante do exposto, DETERMINO que seja mantida liberada a inscrição 095359560779 e cancelada a inscrição 095359540701
efetuada contrariamente às instruções em vigor, conforme dispõe o art. 40 da Res. TSE nº 21.538/2003.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expedientes necessários.
Verificada a coisa julgada, arquivem-se os presentes autos.
Iguatu-CE, data da assinatura digital.
Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra
JUIZ ELEITORAL
Sentenças
INTIMAÇÃO
PROCESSO PJE: 06.00031-57.2020.6.06.0013
COINCIDÊNCIA 1DCE2002729370
INTERESSADO: LANNA MOARA PAULA CIPRIANO
Vistos, etc...
Trata-se de duplicidade de inscrição eleitoral detectada pelo cruzamento de dados constantes do Cadastro Nacional de
Eleitores, realizado no batimento do dia08 de maio de 2020, coincidência nº 1DCE2002729370 envolvendo as inscrições
065770600795 e 095357120728 da eleitora LANNA MOARA PAULA CIPRIANO.
Considerando a informação prestada pela chefe de Cartório, e tudo mais que dos autos consta, verifica-se que as inscrições
agrupadas na referida duplicidade pertencem a eleitora LANNA MOARA PAULA CIPRIANO.
Observa-se que a requerente pretendia transferir seu título eleitoral para o município de Quixelô, mas ao operar o sistema
TITULO-NET solicitou uma nova inscrição o que gerou a referida duplicidade.
Diante do exposto, DETERMINO que seja mantida liberada a inscrição 065770600795 mais antiga e cancelar a inscrição
095357120728 mais recente efetuada contrariamente às instruções em vigor, conforme dispõe o art. 40 da Res. TSE nº
21.538/2003.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expedientes necessários.
Verificada a coisa julgada, arquivem-se os presentes autos.
Iguatu-CE, data da assinatura digital.
Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra
JUIZ ELEITORAL

025ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600019-07.2020.6.06.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-07.2020.6.06.0025 / 025ª ZONA ELEITORAL DE GRANJA CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO MONTE NETO - CE2980200-A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO DE 2019
EDITAL nº 30/2020
Prazo: 3 dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. Hugo Gutparakis de Miranda, Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª Zona de Granja/CE, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
– PDT do município de URUOCA/CE, cujos responsáveis estão abaixo discriminados, apresentou ao Cartório Eleitoral da 25ª
Zona de Granja/CE a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2019,
prevista no Art. 28, § 4 º, da Resolução TSE nº 23.604/2019. O documento encontra-se disponível em cartório para que,
no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer interessado possa IMPUGNÁ-LO mediante petição
fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em
dinheiro no período, pelo supracitado partido.
Processo nº: 0600019-07.2020.6.06.0025
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos – Exercício Financeiro de 2019
Interessado: Partido Democrático Trabalhista – PDT de Uruoca/CE
Presidente: Francisco Kilsem Pessoa Aquino
Tesoureiro: Evilaques Araujo da Silva
Advogado (a): Francisco Monte Neto –OAB/CE nº 29.802
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MMº Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no local de
costume e no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 25ª Zona Eleitoral, Granja/CE, aos 26 dias do mês de junho de 2020. Com a conferência do Chefe de
Cartório, eu, _______, Brayan Chaves Muhlen, analista judiciário da 25ª Zona Eleitoral, digitei o presente edital.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª ZE
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039ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 002/2020 – 39.ª ZE/CE
O Excelentíssimo Senhor Doutor Sérgio da Nóbrega Farias, Juiz Eleitoral respondendo pela 39.ª Zona Eleitoral, no uso das
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 41, § 1º, da Lei nº 9.504/97 pelo qual o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral
será exercido pelos Juízes Eleitorais e pelos Juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os servidores: Darlayt Paranaguá Martins, Antônia Solange Alves Bonfim e Raimundo Firmo de Souza, lotados
nesta Zona Eleitoral, para atuarem como Fiscais da Propaganda Eleitoral, no âmbito do Município de Independência/CE, nas
Eleições Municipais de 2020, de modo que possam praticar todos os atos legais necessários à efetivação da mencionada
função, tais como: comparecer aos locais das denúncias e lavrar o respectivo auto de constatação; notificar, de ordem, o
responsável e/ou o beneficiário da propaganda eleitoral irregular; retirar/ remover e/ou apreender, de ofício, bens, materiais,
coisas ou objetos, visando à cessação imediata da mencionada irregularidade, quando esta se mostrar danosa à ordem
pública, ao meio ambiente e à isonomia entre os candidatos, dentre outras ações inerentes ao ato de fiscalização; o que faço
com vistas à eficiência e eficácia do exercício do poder de polícia conferido a este Juízo Eleitoral.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Independência/CE, aos 29 (vinte e nove) dias de junho de 2020.
Sérgio da Nóbrega Farias
Juiz Respondendo pela 39.ª Zona Eleitoral

040ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA N° 04, DE 29 DE JUNHO DE 2020
Nomeia os servidores que atuarão como Fiscais de Propaganda nas Eleições Municipais 2020.
O Excelentíssimo Senhor LUIZ EDUARDO VIANA PEQUENO, MM. Juiz Eleitoral da 40ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará,
municípios de Ipueiras e Poranga, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 41, § 1º, da Lei nº 9.504/97, combinado com a Resolução TRE-CE nº 23.610/2019, pelo
qual o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos Juízes Eleitorais e pelos Juízes designados pelos
Tribunais Regionais Eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os servidores EVALDO BEZERRA CARNEIRO (matrícula 84251) e JOSÉ RENILSON DA SILVA (matrícula
87463), para atuarem como Fiscais de Propaganda Eleitoral no âmbito dos municípios de Ipueiras e Poranga, nas Eleições
Municipais de 2020, de modo que possam praticar todos os atos legais necessários à efetivação da mencionada função, tais
como: comparecer aos locais das denúncias e lavrar o respectivo auto de constatação; notificar, de ordem, o responsável e/ou
o beneficiário da propaganda eleitoral irregular; retirar/ remover e/ou apreender, de ofício, bens, materiais, coisas ou objetos,
visando à cessação imediata da mencionada irregularidade, quando esta se mostrar danosa à ordem pública, ao meio
ambiente e à isonomia entre os candidatos, dentre outras ações inerentes ao ato de fiscalização; o que faço com vistas à
eficiência e eficácia do exercício do poder de polícia conferido a este Juízo Eleitoral.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ipueiras/CE, 29 de junho de 2020.
LUIZ EDUARDO VIANA PEQUENO
ª
Juiz Eleitoral da 40 Zona

048ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA N° 06/2020
A Exma. RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO, Juíza Eleitoral da 48ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE
Art. 1º. Nomear as servidoras: FERNANDA CÍNTIA MOURÃO DIAS, KARINE CYSNE FROTA ADJAFRE e ROSELANDIA DE
SOUSA MESQUITA, para atuarem como Fiscais da Propaganda Eleitoral, no âmbito dos Município de Nova Russas/CE e
Ararendá/CE, nas Eleições Municipais de 2020, de modo que possam praticar todos os atos legais necessários à efetivação da
mencionada função, tais como: comparecer aos locais das denúncias e lavrar o respectivo auto de constatação; notificar, de
ordem, o responsável e/ou o beneficiário da propaganda eleitoral irregular; retirar/ remover e/ou apreender, de ofício, bens,
materiais, coisas ou objetos, visando à cessação imediata da mencionada irregularidade, quando esta se mostrar danosa à
ordem pública, ao meio ambiente e à isonomia entre os candidatos, dentre outras ações inerentes ao ato de fiscalização; o que
faço com vistas à eficiência e eficácia do exercício do poder de polícia conferido a este Juízo Eleitoral.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor da data da sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Nova Russas/CE, 29 de junho de 2020.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral

061ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS
EDITAL N.º 21/2020
(INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS – Mês: JUNHO/2020 )
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral Respondendo por esta 061ª Zona, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, com supedâneo no art. 77, II, do
Código Eleitoral, a relação das inscrições eleitorais CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o mês de
JUNHO/2020, nesta 061ª Zona Eleitoral, conforme relatório de "ASE atualizados", extraído do sistema ELO, que poderão ser
contestadas dentro de 05 (cinco) dias.
E para que se dê ampla divulgação, determinou a MMª Juíza Eleitoral que fosse fixado o presente edital no local de costume
deste Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Tamboril/CE, aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2020.
Eu, ____________, Samara Carolina Nunes de Liz, Chefe de Cartório da 61ª Zona Eleitoral, digitei o presente edital, que vai
subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
Débora Danielle Pinheiro Ximenes
Juíza Eleitoral Respondendo

081ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo nº 116-19.2019.6.06.0081
Protocolo n. 24.559/2019
REPRESENTAÇÃO
Representante: Coligação Juntos por Tianguá
Advogada: Francisca Arnália Cunha de Freitas Terceiro, OAB/ n. 37.313
Representado: Haroldo Aragão Correia
Advogado: Giovani Araujo da Cunha, OAB/CE n. 29.552
DESPACHO
- Considerando o teor da certidão de fls.41, deixo de receber o Recurso Eleitoral.
- Certifique a Secretaria se houve o pagamento da quantia devida no prazo estipulado.
- Intime-se.
Tianguá, 28 fevereiro de 2020.
Bruno dos Anjos
Juiz da 81ªZona Eleitoral

096ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600016-33.2020.6.06.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600016-33.2020.6.06.0096 / 096ª ZONA ELEITORAL DE BELA CRUZ CE
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - BELA CRUZ - CE - MUNICIPAL, CARLOS ANTONIO
VASCONCELOS CARVALHO, JOSE OTACILIO DE MORAIS NETO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO FLAVIO DE VASCONCELOS - CE26653
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos das contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT/BELA CRUZ, referentes ao
exercício financeiro de 2019. Tal prestação de contas consistiu em de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira,
conforme dispõe art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95. O comunicado feito pelo partido se deu de forma tempestiva, posto que se
deu antes de 30 de junho do corrente ano, em conformidade com o que determina o art. 32, caput, com nova redação dada
pela Lei nº 13.877/2019. Feito anotado no Sistema de Informações de Contas - SICO. Não há menção de foi realizado
movimentação bancária nem repasse de cotas do fundo partidário, durante o ano de 2019. Edital ID 1471712 foi devidamente
publicado em 11/06/2020 (ID 1658349). Não houve impugnações. (ID 1723803). Por último, o Parquet Eleitoral ofertou cota no
sentido da aprovação da presente prestação de contas (ID 1896135).
É o relatório. Decido.
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O partido observou o prazo do art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95. Por outro lado, não houve impugnações. Também não se
verificou nenhum movimentação financeira, conforme declarado na inicial. O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas. Posto isto, nos termos do art. 45, VIII, inc. a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo PDT de Bela Cruz, referentes ao exercício financeiro de
2019 e, por consequência, determino, feitas as devidas anotações, o imediato arquivamento deste feito. P. R. Comunicações
necessárias.
Bela Cruz, 25 de junho de 2020.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz Eleitoral
Processo 0600005-04.2020.6.06.0096
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600005-04.2020.6.06.0096 / 096ª ZONA ELEITORAL DE BELA CRUZ CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
RESPONSÁVEL: LUIS CARLOS PAES DE CASTRO, SONIA MARIA PINHEIRO DE FREITAS
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046
SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos de regularização das contas do Partido Comunista do Brasil - PC do B/Bela Cruz, referentes ao
exercício financeiro de 2015. A inicial veio instruída com declaração de ausência de movimentação financeira (ID 611635).
Conforme certificado (ID 1486291), não foi encontrado nenhum extrato bancário nem se constatou a existência de repasse de
cotas do fundo partidário. Também foi anotada a tramitação do feito no sistema SICO2.
Edital devidamente publicado (ID 1658740). Não houve impugnações. (ID 1723503). Por último, o Parquet Eleitoral ofertou cota
no sentido da aprovação da presente prestação de contas (ID 1896145).
É o relatório. Decido.
O partido não observou o prazo do art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95. Por outro lado, não houve impugnações. Também não se
verificou nenhum movimentação financeira, conforme declarado na inicial. O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas. Posto isto, nos termos do art. 45, VIII, inc. a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B/Bela Cruz,
referentes ao exercício financeiro de 2015 e, por consequência, determino, feitas as devidas anotações, o imediato
arquivamento deste feito. P. R. Comunicações necessárias.
Bela Cruz, 25 de junho de 2020.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz Eleitoral
Processo 0600018-03.2020.6.06.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600018-03.2020.6.06.0096 / 096ª ZONA ELEITORAL DE BELA CRUZ CE
REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - BELA CRUZ - CE – MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: PEDRO ROGERIO MORAIS, AURISTELA CARVALHO
Advogado do(a) REQUERENTE: FILIPE AUGUSTO PINTO JOVINO - CE29425 SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos das contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/BELA CRUZ, referentes
ao exercício financeiro de 2019. Tal prestação de contas consistiu em de Declaração de Ausência de Movimentação
Financeira, conforme dispõe art. 32, § 4º, da Lei nº 9.096/95. O comunicado feito pelo partido se deu de forma tempestiva,
posto que se deu antes de 30 de junho do corrente ano, em conformidade com o que determina o art. 32, caput, com nova
redação dada pela Lei nº 13.877/2019. Feito anotado no Sistema de Informações de Contas - SICO. Não há menção de foi
realizado movimentação bancária nem repasse de cotas do fundo partidário, durante o ano de 2019. Edital ID 1472359 foi
devidamente publicado em 11/06/2020 (ID 1658460). Não houve impugnações. (ID 1723822). Por último, o Parquet Eleitoral
ofertou cota no sentido da aprovação da presente prestação de contas (ID 1896133).
É o relatório. Decido.
O partido observou o prazo do art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95. Por outro lado, não houve impugnações. Também não se
verificou nenhum movimentação financeira, conforme declarado na inicial. O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas. Posto isto, nos termos do art. 45, VIII, inc. a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo PSDB de Bela Cruz, referentes ao exercício financeiro de
2019 e, por consequência, determino, feitas as devidas anotações, o imediato arquivamento deste feito. P. R. Comunicações
necessárias.
Bela Cruz, 25 de junho de 2020.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz Eleitoral
Processo 0600014-63.2020.6.06.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600014-63.2020.6.06.0096 / 096ª ZONA ELEITORAL DE BELA CRUZ CE
REQUERENTE: DEMOCRATAS - BELA CRUZ - CE – MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: ANA BEATRIZ ADRIANO, MATHEUS VINICIUS COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: MIGUEL PEREIRA DE VASCONCELOS FILHO - CE33673 SENTENÇA
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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Vistos etc.
Tratam os presentes autos das contas do DEMOCRATAS, em Bela Cruz, referentes ao exercício financeiro de 2019. Tal
prestação de contas consistiu em de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, conforme dispõe art. 32, § 4º, da
Lei nº 9.096/95. O comunicado feito pelo partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu antes de 30 de junho do
corrente ano, em conformidade com o que determina o art. 32, caput, com nova redação dada pela Lei nº 13.877/2019. Feito
anotado no Sistema de Informações de Contas - SICO2. Não há menção de foi realizado movimentação bancária nem repasse
de cotas do fundo partidário, durante o ano de 2019. Edital ID 1470946 foi devidamente publicado em 11/06/2020 (ID
1658868). Não houve impugnações. (ID 1723847). Por último, o Parquet Eleitoral ofertou cota no sentido da aprovação da
presente prestação de contas (ID 1866126).
É o relatório. Decido.
O partido não observou o prazo do art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95. Por outro lado, não houve impugnações. Também não se
verificou nenhum movimentação financeira, conforme declarado na inicial. O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas. Posto isto, nos termos do art. 45, VIII, inc. a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo DEMOCRATAS de Bela Cruz, referentes ao exercício
financeiro de 2019 e, por consequência, determino, feitas as devidas anotações, o imediato arquivamento deste feito. P. R.
Comunicações necessárias.
Bela Cruz, 08 de agosto de 2019.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz Eleitoral
Processo 0600006-86.2020.6.06.0096
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600006-86.2020.6.06.0096 / 096ª ZONA ELEITORAL DE BELA CRUZ CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
RESPONSÁVEL: HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE
Advogado(a): LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos de regularização das contas do Partido Social Liberal - PSL/Bela Cruz, referentes aos exercícios
financeiros de 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017.
A inicial veio instruída com declarações de ausência de movimentação financeira (ID's 669970, 669971, 669972, 669974,
669977 e 669978).
Conforme certificado (ID 1483561), apenas o exercício de 2017 consta como contas não prestadas, estando os demais
exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016 com as contas prestadas e julgadas.
Também foi anotada a tramitação do feito no sistema SICO2.
Edital ID 1485655 devidamente publicado (ID 1658719).
Não houve impugnações (ID 1723270).
Por último, o Parquet Eleitoral ofertou cota no sentido da aprovação da presente prestação de contas (ID 1896148).
É o relatório. Decido.
Tendo em vista que foi certificado que somente o exercício de 2017 não teve suas contas prestadas, estando os demais com
as contas julgadas, passo àanálise somente daquele.
O partido não observou o prazo do art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95.
Por outro lado, não houve impugnações.
Também não se verificou nenhum movimentação financeira, conforme declarado na inicial.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas.
Posto isto, nos termos do art. 45, VIII, inc. a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo, para todos os efeitos, como prestadas e
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL/Bela Cruz, referentes ao exercício
financeiro de 2017 e, por consequência, determino, feitas as devidas anotações, o imediato arquivamento deste feito.
P. R. Comunicações necessárias.
Bela Cruz, 25 de junho de 2020.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz Eleitoral
Processo 0600017-18.2020.6.06.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600017-18.2020.6.06.0096 / 096ª ZONA ELEITORAL DE BELA CRUZ CE
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB, ISIS YARA FARIAS SOUZA, YANA
MAYARA FARIAS SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO FLAVIO DE VASCONCELOS - CE26653 SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos das contas do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB/MARCO, referentes ao
exercício financeiro de 2019. Tal prestação de contas consistiu em de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira,
conforme dispõe art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95. O comunicado feito pelo partido se deu de forma tempestiva, posto que se
deu antes de 30 de junho do corrente ano, em conformidade com o que determina o art. 32, caput, com nova redação dada
pela Lei nº 13.877/2019. Feito anotado no Sistema de Informações de Contas - SICO2. Não há menção de foi realizado
movimentação bancária nem repasse de cotas do fundo partidário, durante o ano de 2019. Edital ID 1472144 foi devidamente
publicado em 11/06/2020 (ID 1658343). Não houve impugnações. (ID 1723537). Por último, o Parquet Eleitoral ofertou cota no
sentido da aprovação da presente prestação de contas (ID 1896136).
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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Éo relatório. Decido.
O partido observou o prazo do art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95. Por outro lado, não houve impugnações. Também não se
verificou nenhum movimentação financeira, conforme declarado na inicial. O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas. Posto isto, nos termos do art. 45, VIII, inc. a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo MDB de Marco, referentes ao exercício financeiro de 2019
e, por consequência, determino, feitas as devidas anotações, o imediato arquivamento deste feito. P. R. Comunicações
necessárias.
Bela Cruz, 25 de junho de 2020.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz Eleitoral
Processo 0600015-48.2020.6.06.0096
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-48.2020.6.06.0096 / 096ª ZONA ELEITORAL DE BELA CRUZ CE
REQUERENTE: PATRIOTA, JOSE ARIMAR SOUSA, FERNANDA MARA SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO FLAVIO DE VASCONCELOS - CE26653 SENTENÇA
Vistos etc.
Tratam os presentes autos das contas do PATRIOTA - BELA CRUZ, referentes ao exercício financeiro de 2019. Tal prestação
de contas consistiu em de Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, conforme dispõe art. 32, § 4º, da Lei nº
9.096/95. O comunicado feito pelo partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu antes de 30 de junho do corrente ano,
em conformidade com o que determina o art. 32, caput, com nova redação dada pela Lei nº 13.877/2019. Feito anotado no
Sistema de Informações de Contas - SICO2. Não há menção de foi realizado movimentação bancária nem repasse de cotas do
fundo partidário, durante o ano de 2019. Edital ID 1471475 foi devidamente publicado em 11/06/2020 (ID 1658334). Não houve
impugnações. (ID 1723515). Por último, o Parquet Eleitoral ofertou cota no sentido da aprovação da presente prestação de
contas (ID 1896139).
É o relatório. Decido.
O partido observou o prazo do art. 32, caput, da Lei nº 9.096/95. Por outro lado, não houve impugnações. Também não se
verificou nenhum movimentação financeira, conforme declarado na inicial. O Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação
das contas. Posto isto, nos termos do art. 45, VIII, inc. a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo, para todos os efeitos, como
prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo PATRITOTA de Bela Cruz, referentes ao exercício
financeiro de 2019 e, por consequência, determino, feitas as devidas anotações, o imediato arquivamento deste feito. P. R.
Comunicações necessárias.
Bela Cruz, 25 de junho de 2020.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade
Juiz Eleitoral

104ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600020-46.2020.6.06.0104
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600020-46.2020.6.06.0104 / 104ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
REQUERENTE: QUINTINO ANTONIO BRASIL SOARES
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRERSON RAFAEL CAVALCANTE NUNES - CE41438, MARIA VALBERLANIA DOS
SANTOS - CE24705
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO EM MARACANAU
INTIMAÇÃO
O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V. Sa. a respeito da inclusão de documento no FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
(12554) n. 0600020-46.2020.6.06.0104, nesta data. MARACANAÚ, 29 de junho de 2020.

123ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600014-79.2020.6.06.0123
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600014-79.2020.6.06.0123 / 123ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
REQUERENTE: VLAUDIA MARIA COSTA FRANCO
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE FERREIRA LIMA - CE8840000-A
SENTENÇA
Tratam os autos de pedido de reversão de filiação partidária envolvendo a eleitora Vlaudia Maria Costa Franco e o Partidos
Democracia Cristã e Partido da Social Democracia Brasileira de Caucaia/CE
A requerente alega que encontra-se com filiação regular junto ao Partido da Social Democracia Brasileira de Caucaia sem ter
solicitado a inserção de seu nome no quadro de filiados.
Apresentou, junto com o requerimento, cópia da ficha de filiação junto ao Partido Democracia Cristã, espelho da relação interna
fotos de eventos do partido, pugnando pela regularização de sua filiação junto a esta agremiação.
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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Em seu parecer, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo deferimento do pedido, entendendo que os
documentos acostados bem demonstram que efetivamente a requerente se acha vinculada voluntariamente ao Partido
Democracia Cristã - DC, não se justificando excessivo rigor quando há de preponderar sempre, eis que fruto do princípio
constitucional da liberdade de associação, a vontade livre e consciente manifestada desde que amparada por acervo
probatório suficiente.
É o Relatório. Decido.
O art. 22, V, da Lei 9.096/1995, traz em seu bojo as hipóteses em que ocorrerá o cancelamento da filiação partidária, enquanto
que o parágrafo único desse mesmo dispositivo acrescenta que no caso de mais de uma filiação, prevalece a mais recente.
Vejamos:
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de: [...] V - filiação a outro partido, desde que a
pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral. Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias,
prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
Em que pese a norma determinar que havendo coexistência de filiações deve prevalecer a mais recente e cancelar-se as
demais, esse entendimento deve ser mitigado nas situações em que a filiada foi prejudicada, como éo caso dos autos, tendo
seu nome inserido no quadro de filiados de uma agremiação sem ter manifestado sua anuência expressa nesse sentido.
Logo, não cabe àJustiça Eleitoral refutar o pedido formulado, qual seja, exclusão do Partido da Social Democracia Brasileira e
retorno ao Partido Democracia Cristã, sob pena de ferir de direito de livre associação insculpido na Constituição Federal. Os
Tribunais pátrios têm se posicionado exatamente neste sentido, fazendo prevalecer a vontade do filiado, conforme o julgado
exposto a seguir:
RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - PEDIDO DO RECORRENTE PARA INCLUSÃO DE SEU NOME NA LISTA
DE FILIADOS - INDEFERIMENTO PELO JUIZ ELEITORAL - COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO MAIS ANTIGA PELA JUSTIÇA ELEITORAL - ALEGAÇÃO DO RECORRENTE QUE A
FILIAÇÃO MAIS RECENTE FOI LEVADA A EFEITO SEM SEU CONSENTIMENTO - NÃO APRESENTAÇÃO DA FICHA DE
FILIAÇÃO QUESTIONADA PELA SEGUNDA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA - ACOLHIMENTO DA TESE RESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO ANTERIOR - PROVIMENTO DO RECURSO. Constatado que o recorrente foi
prejudicado por descuido da agremiação partidária, que submeteu indevidamente seu nome ao controle oficial desta Justiça
Especializada, impõe-se o restabelecimento da filiação anterior. Provimento do recurso. (Recurso Eleitoral nº 1020, Acórdão nº
25617 de 12/09/2016, Relator(a) LUIZ FERREIRA DA SILVA, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2233,
Data 16/09/2016, Página 2)
Diante do exposto, julgo procedente o pedido do para determinar o CANCELAMENTO da filiação de Vlaudia Maria Costa
Franco junto ao Partido da Social Democracia Brasileira de Caucaia/CE e REVERSÃO da filiação ao Partido Democracia Cristã
de Caucaia/CE.
P.R.I.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, efetuem-se os devidos lançamentos nos sistemas pertinentes.
Ao final, arquive-se.
Caucaia, 29 de junho de 2020.
Willer Sóstenes de Sousa e Silva
Juiz Eleitoral da 123ª Zona
Processo 0600012-12.2020.6.06.0123
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600012-12.2020.6.06.0123 / 123ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
REQUERENTE: RAIMUNDO EDSON DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE FERREIRA LIMA - CE8840000-A
SENTENÇA
Tratam os autos de pedido de reversão de filiação partidária envolvendo o eleitor Raimundo Edson de Souza e o Partido
Democracia Cristã e Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Caucaia/CE
O requerente alega que encontra-se com filiação regular junto ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro de Caucaia
sem ter solicitado a inserção de seu nome no quadro de filiados.
Apresentou, junto com o requerimento, cópia da ficha de filiação junto ao Partido Democracia Cristã, espelho da relação interna
fotos de eventos do partido, pugnando pela regularização de sua filiação junto a esta agremiação.
Realizada a notificação do Partido Movimento Democrático Brasileiro para manifestar-se nos autos, deixou o prazo transcorreu
in albis.
Em seu parecer, o representante do Ministério Público Eleitoral pugnou pelo deferimento do pedido, entendendo que os
documentos acostados bem demonstram que efetivamente a requerente se acha vinculada voluntariamente ao Partido
Democracia Cristã - DC, não se justificando excessivo rigor quando há de preponderar sempre, eis que fruto do princípio
constitucional da liberdade de associação, a vontade livre e consciente manifestada desde que amparada por acervo
probatório suficiente.
É o Relatório. Decido.
O art. 22, V, da Lei 9.096/1995, traz em seu bojo as hipóteses em que ocorrerá o cancelamento da filiação partidária, enquanto
que o parágrafo único desse mesmo dispositivo acrescenta que no caso de mais de uma filiação, prevalece a mais recente.
Vejamos:
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de: [...] V - filiação a outro partido, desde que a
pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral. Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias,
prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
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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Em que pese a norma determinar que havendo coexistência de filiações deve prevalecer a mais recente e cancelar-se as
demais, esse entendimento deve ser mitigado nas situações em que o filiado foi prejudicado, como é o caso dos autos, tendo
seu nome inserido no quadro de filiados de uma agremiação sem ter manifestado sua anuência expressa nesse sentido.
Logo, não cabe à Justiça Eleitoral refutar o pedido formulado, qual seja, exclusão do Partido Movimento Democrático Brasileiro
e retorno ao Partido Democracia Cristã, sob pena de ferir de direito de livre associação insculpido na Constituição Federal.
Não há elementos nos autos que provem, minimamente, que o eleitor de livre e espontânea vontade quis se filiar ao Partido
Movimento Democrático Brasileiro. Aliás, o silêncio deste ébastante relevante para o caso em tela, pois a ausência de
manifestação leva a crer que o partido indevidamente promoveu a filiação da requerente.
Os Tribunais pátrios têm se posicionado exatamente neste sentido, fazendo prevalecer a vontade do filiado, conforme o julgado
exposto a seguir:
RECURSO ELEITORAL - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - PEDIDO DO RECORRENTE PARA INCLUSÃO DE SEU NOME NA LISTA
DE FILIADOS - INDEFERIMENTO PELO JUIZ ELEITORAL - COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO MAIS ANTIGA PELA JUSTIÇA ELEITORAL - ALEGAÇÃO DO RECORRENTE QUE A
FILIAÇÃO MAIS RECENTE FOI LEVADA A EFEITO SEM SEU CONSENTIMENTO - NÃO APRESENTAÇÃO DA FICHA DE
FILIAÇÃO QUESTIONADA PELA SEGUNDA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA - ACOLHIMENTO DA TESE RESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO ANTERIOR - PROVIMENTO DO RECURSO. Constatado que o recorrente foi
prejudicado por descuido da agremiação partidária, que submeteu indevidamente seu nome ao controle oficial desta Justiça
Especializada, impõe-se o restabelecimento da filiação anterior. Provimento do recurso. (Recurso Eleitoral nº 1020, Acórdão nº
25617 de 12/09/2016, Relator(a) LUIZ FERREIRA DA SILVA, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2233,
Data 16/09/2016, Página 2)
Diante do exposto, julgo procedente o pedido do para determinar o CANCELAMENTO da filiação de Raimundo Edson de
Souza junto ao Partido Movimento Democrático Brasileiro de Caucaia/CE e REVERSÃO da filiação ao Partido Democracia
Cristã de Caucaia/CE.
P.R.I.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, efetuem-se os devidos lançamentos nos sistemas pertinentes.
Ao final, arquive-se.
Caucaia, 29 de junho de 2020.
Willer Sóstenes de Sousa e Silva
Juiz Eleitoral da 123ª Zona
Processo 0600004-02.2020.6.06.0037
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600004-02.2020.6.06.0037 / 123ª ZONA
ELEITORAL DE CAUCAIA CE
REQUERENTE: CLAUDIO RICARDO DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ILONIUS MAXIMO FERREIRA SARAIVA - CE2201800-A
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ação ajuizada por Claudio Ricardo da Silva, autuada em 11/05/2020, em que requer a inclusão de seu nome,
através de lista especial, no quadro de filiados do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, tendo como data 03/04/2020,
em razão da omissão do partido na anotação da sua filiação.
Em Informação do Cartório (documento ID 1875069) já tramita neste juízo processo nº 0600117-76.2020.6.06.000, tendo como
requerente o Sr. Claudio Ricardo da Silva, também pretendendo a inclusão de sua filiação por meio de lista especial junto ao
Partido Republicano da Ordem Social –PROS de Caucaia/CE.
Breve relato. Decido.
Não se pode permitir, em prol da boa administração judiciária, a tramitação de dois expedientes com o mesmo pedido, causa
de pedir e partes. Assim, o reconhecimento da litispendência entre estes autos aqui em julgamento e o feito 060011776.2020.6.06.0000 émedida que se impõe.
Dessa forma, tendo em vista a litispendência entre os dois processos suso mencionados, entendo por bem proferir sentença
terminativa nestes autos, n.º 060004-20.2020.6.06.0037, deixando a questão meritória para ser devidamente analisada nos
autos n.º 0600117-76.2020.6.06.0000.
Diante do exposto, determino a extinção do presente feito, sem resolução de seu mérito, em razão do reconhecimento de
litispendência, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia integral deste processo para o expediente 0600117-76.2020.6.06.0000 e
arquivem-se estes autos.
Expedientes necessários.
Caucaia, 24 de junho de 2020.
Willer Sóstenes de Sousa e Silva
Juiz Eleitoral da 123ª Zona
Processo 0600128-96.2020.6.06.0000
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600128-96.2020.6.06.0000 / 123ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
REQUERENTE: JOAO MENDES DE SOUZA FILHO, RAIMUNDO EDSON DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE FERREIRA LIMA - CE8840000-A
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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SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de ação ajuizada por Raimundo Edson de Souza, autuada em 15/05/2020, em que requer o a reversão de sua filiação
partidária, para fazer valer sua filiação ao Partido Democracia Cristã – DC de Caucaia/CE, com a alegação de que encontra-se
com filiação regular junto ao Partido Movimento Democrático Brasileiro de Caucaia/CE sem ter solicitado a inserção de seu
nome no quadro de filiados.
Em Informação do Cartório (documento ID 1873194) já tramita neste juízo processo nº 0600012-12.2020.6.06.0123, tendo
como requerente o Sr. Raimundo Edson de Souza, também pretendendo a reversão de sua filiação junto ao Partido
Democracia Cristã – DC de Caucaia/CE.
Breve relato. Decido.
Não se pode permitir, em prol da boa administração judiciária, a tramitação de dois expedientes com o mesmo pedido, causa
de pedir e partes. Assim, o reconhecimento da litispendência entre estes autos aqui em julgamento e o feito 060001212.2020.6.06.0123 é medida que se impõe.
Dessa forma, tendo em vista a litispendência entre os dois processos suso mencionados, entendo por bem proferir sentença
terminativa nestes autos, n.º 0600128-96.2020.6.06.0000, deixando a questão meritória para ser devidamente analisada nos
autos n.º 0600012-12.2020.6.06.0123.
Diante do exposto, determino a extinção do presente feito, sem resolução de seu mérito, em razão do reconhecimento de
litispendência, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia integral deste processo para o expediente 0600012-12.2020.6.06.0123 e
arquivem-se estes autos.
Expedientes necessários.
Caucaia, 24 de junho de 2020.
Willer Sóstenes de Sousa e Silva
Juiz Eleitoral da 123ª Zona
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