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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
Portaria 435
PORTARIA N.º 435/2020 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 3º e 5º da Res. TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, ad referendum deste Tribunal, o Dr. RAYNES VIANA DE VASCONCELOS, Juiz de Direito da
2ª Vara da Comarca de Morada Nova, para exercer, pelo período de dois anos, a titularidade da 47ª Zona Eleitoral, sediada no
referido município. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 6 de julho de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
LOTAÇÃO FUNCIONAL - REGIME DE TELETRABALHO
PORTARIA N.º 433/2020 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal e com fundamento no que dispõem o artigo 5º,
inciso I, alínea “f”, e o artigo 24, parágrafo único, ambos da Resolução TRE-CE n.º 762/2020, CONSIDERANDO o disposto no
Processo Administrativo Digital n.º 12.412/2020, RESOLVE lotar na Assessoria da Diretoria-Geral – ASDIR, em regime de
teletrabalho, a servidora LILIANE CORTEZ HORN, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro
Permanente deste Tribunal, que se encontrava em licença por motivo de afastamento do cônjuge. CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 3 de julho de 2020.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE N.º 440/2020
Estabelece, de forma excepcional, regras sobre o usufruto das férias pelos servidores da Secretaria e das Zonas
Eleitoral da Justiça Eleitoral do Ceará.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições definidas nos termos do
art. 23, incisos XXVI e XXVII, da Resolução TRE-CE n.º 708/2018 (Regimento Interno),
CONSIDERANDO a promulgação da Emenda Constitucional n.º 107, de 2 de julho de 2020, que adia, em razão da pandemia
da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO a necessidade de manter a força de trabalho na Justiça Eleitoral para a realização das eleições municipais
de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria TRE-CE n.º 1.400, de 23 de outubro de 2007, que regulamenta a concessão de férias e o
pagamento das vantagens pecuniárias dela decorrentes aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;
CONSIDERANDO que as férias são destinadas à restauração da qualidade de vida, nos aspectos físicos e psicológicos, dos
servidores;
CONSIDERANDO o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança 13391/DF, publicado no
DJe de 30/05/2011;
CONSIDERANDO, ainda, os aspectos pontuados no expediente PAD n.º 14810/2020;
RESOLVE:
Art. 1º Esta Portaria, excepcionalmente, estabelece regras sobre o usufruto de férias pelos servidores da Secretaria e dos
Cartórios Eleitorais da Justiça Eleitoral do Ceará, em razão da alteração das datas dos diversos atos relativos às eleições de
2020.
Art. 2º Fica autorizado o usufruto de férias no mês de agosto de 2020, mesmo tratando-se de ano em que se realizam
eleições, por não haver prejuízo aos trabalhos relacionados ao pleito eleitoral. (art. 7º, §4º, da Portaria TRE-CE n.º 1.400/2007).
Art. 3º Os servidores que tiverem férias marcadas para o mês de novembro de 2020 devem obrigatoriamente fazer a
remarcação por meio de sistema próprio, até o dia 31 de julho de 2020, para período que não recaia entre setembro a
novembro de 2020.
Parágrafo único. Nos cartórios eleitorais, considerando que a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos deverá ser
publicada até o dia 12 de fevereiro de 2021, entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, deverá ser assegurado o quantitativo
de servidores necessários para a realização dos trabalhos de análise e julgamento das contas.
Art. 4º As férias relativas ao exercício 2019 poderão ser usufruídas, excepcionalmente, até 30 de junho de 2021.
Art. 5º As férias dos exercícios de 2020 e 2021 somente poderão ser gozadas após o término daquelas referentes ao ano de
2019.
Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria-Geral.
Art. 7º Ficam excepcionados os artigos da Portaria TRE-CE n.º 1.400/2007 que disponham de forma diversa ao que trata esta
Portaria.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 06 de julho de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
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LOTAÇÃO FUNCIONAL POR PRAZO DETERMINADO
PORTARIA N.º 434/2020 - PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO a decisão proferida no
Processo Administrativo Digital n.º 14.297/2020, RESOLVE lotar na Seção de Almoxarifado - SEALX, no período de 1º a 31 de
julho de 2020, a servidora FRANCISCA ADINÁ LIMA MOTA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Apoio
Especializado, Especialidade Digitação, do Quadro Permanente deste Tribunal, anteriormente lotada na Seção de
Administração e Manutenção de Equipamentos - SEQUI. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 3 de
julho de 2020.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 57/2020. Objeto:
contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e
conservação, conforme as especificações do edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia 09/07/2020. Entrega das
propostas a partir de 09/07/2020. Abertura das propostas: 27/07/2020, às 14:00h, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 08/07/2020.
Portarias
PORTARIA
PORTARIA n.º 443/2020
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 26, inciso VI, do Regulamento da Secretaria deste Regional, Resolve nomear Carlos Henrique Coutinho
Rodrigues, como gestor, Gustavo Henrique Teixeira Almeida Azevedo, como Suplente do Gestor, e José Correia do
Nascimento, como Fiscal Técnico do Contrato nº31/2020, celebrado com a empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.,que
tem como objeto aquisição de infraestrutura de data center (item 9 da ARP nº 67/2019-TSE), composta por solução de
infraestrutura hiperconvergente, softwares de virtualização e switches, de acordo com as especificações, condições,
quantidades e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 65/2019 e seus Anexos. O Contrato tem vigência de12 (doze)
meses contada da publicação de seu extrato no DOU. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de julho
de 2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE
Atos Diversos
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade. Objeto: Assinatura anual da Biblioteca Digital Proview para atender à demanda da Justiça Eleitoral, conforme
Termo de Referência e autorização do Diretor-Geral. Contratado: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, CNPJ:
60501293/0001-12. Valor: R$ 30.966,00. Fundamento: art. 25, Caput, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 12.989/2020.
Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 15/06/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2020
Pregão Eletrônico n.º 22/2020. Processo n.º 20.039/2019. Objeto: é a aquisição de material impresso para as Eleições
Municipais de 2020. O objeto foi adjudicado às empresas ODIMILSON ALVES PEREIRA, CNPJ: 03.930.566/0001-00, itens 8,
9, 13, 16, 19 e 22; ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI , CNPJ: 11.593.690/0001-56, item 21; INLABEL SOLUÇÕES EM
RÓTULOS ADESIVOS EIRELI, CNPJ: 20.772.716/0001-14: item 1; RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, CNPJ:
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27.232.288/0001-86: itens: 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 18 e 20. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE.
Data:1º/07/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 4743/2020. Espécie: Contrato n.º 31/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA. Objeto: é a aquisição de infraestrutura de data center (item 9 da ARP nº 67/2019-TSE),
composta por solução de infraestrutura hiperconvergente, softwares de virtualização e switches, de acordo com as
especificações, condições, quantidades e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 65/2019 e seus Anexos, modalidade
pregão, na forma eletrônica, e proposta da contratada. Fundamento Legal: na Ata de Registro de Preços nº 67/2019-TSE,
resultante do Pregão Eletrônico nº65/2019-TSE, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nos termos
propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo administrativo SEI n.º 2018.00.000013882-0 e do
PAD nº4.743/2020; não contrariem o interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Assinam:
pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Marcos da Silva Gaspar. Data: 08/07/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Processo PAD n.º 931/2020. Espécie: Anulação do Pregão Eletrônico N.º17/2020, cujo objeto seria a contratação de empresa
especializada em construção civil para execução dos serviços de Restauração de estruturas metálicas na CEATE, Fórum e
Serviços de Conservação. O Diretor-Geral declarou a nulidade do Pregão Eletrônico N.º 17/2020, Considerando a
manifestação da COLIC (DOC PAD 83.554/2020), consignando ainda este Tribunal obtido proposta mais vantajosa após
contatar a empresa COINSTEL, que mantém ata de registro de preços para serviços de engenharia (cf. PAD 13.504/2020), em
face da ocorrência de vícios insanáveis no procedimento, como apontado pela Secretaria de Controle Interno (DOC PAD
64.471/2020). Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 08/07/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 772/2020
ALTERA O ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO TRE/CE Nº 767/2020, PARA DISCIPLINAR A COMUNICAÇÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS NOS PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS EM
QUE FOREM PARTES OS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO SEUS
DIRIGENTES E FILIADOS, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL DO CEARÁ.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art. 20, inciso XVII, de seu
Regimento Interno, por sua composição plena,
CONSIDERANDO que as atividades da Justiça Eleitoral devem reger-se pelos princípios da celeridade, economia processual,
economicidade e sustentabilidade;
CONSIDERANDO as normas permissivas dos artigos 246, V e 270 do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicáveis
ao processo eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer diretrizes para a comunicação de atos processuais no primeiro e segundo
graus de jurisdição;
CONSIDERANDO a experiência bem-sucedida de comunicação processual entre as Zonas Eleitorais do estado e os partidos
políticos, dirigentes e filiados durante o período de restrições de locomoção impostas pela Pandemia COVID-19,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o artigo 1º, caput, e § 1º, da Resolução n.º 767/2020, bem como incluir os §§ 5º, 6º, 7º, 8º 9º e 10 no referido
artigo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Disciplinar a comunicação dos atos processuais nos processos de natureza administrativa e nas prestações de contas
anuais em que forem partes os órgãos de direção partidária estaduais e municipais, bem como seus dirigentes e filiados, no
âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.
§ 1º As citações e intimações dirigidas aos órgãos partidários, seus dirigentes e filiados serão realizadas preferencialmente por
e-mail, com solicitação de confirmação de recebimento, que deverá ser certificada nos autos.
………………………………………………………………………….
§ 5º As citações e intimações serão encaminhadas com cópia dos despachos e/ou das decisões extraídas dos autos e deverão
identificar os nomes das partes e o número do processo ao qual se refiram.
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§ 6º Considera-se o termo inicial para contagem do prazo das citações e intimações realizadas por e-mail, a data da juntada
aos autos da certidão confirmando o recebimento do ato de comunicação.
§ 7º Durante o período de suspensão do atendimento presencial na sede do Tribunal e nas Zonas Eleitorais em face da
pandemia de COVID-19, os atos de comunicação processual dirigidos a partidos políticos, dirigentes e filiados serão realizados
exclusivamente de forma eletrônica.
§ 8º É obrigatório o uso do e-mail institucional para os atos de comunicação processual, vedado o uso de e-mail pessoal do
servidor.
§ 9º As intimações endereçadas aos advogados ou às partes por eles representadas deverão ser feitas no Diário da Justiça
Eletrônico.
§ 10 Durante o período eleitoral, as disposições desta norma não se aplicam a processos administrativos relacionados ao
pleito, cuja forma de citação e intimação tenha sido disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral em Resolução própria.”
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em Fortaleza, aos 08 dias do mês de julho do ano de 2020.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
PRESIDENTE
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
VICE-PRESIDENTE
Juiz de Direito Roberto Viana Diniz de Freitas
JUIZ
Juiz de Direito Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
JUIZ
Jurista David Sombra Peixoto
JUIZ
Juiz Federal José Vidal Silva Neto
JUIZ
Jurista Kamile Moreira Castro
JUÍZA
Procuradora da República Lívia Maria de Sousa
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0600101-50.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESIDÊNCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600101-50.2019.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - MARIA CONCEICAO CARVALHO FRANKLIN - DEPUTADO ESTADUAL - MARIA
CONCEICAO CARVALHO FRANKLIN
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: QUITERIA RISALVA ROSA VIEIRA - CE1338200A
DESPACHO
Considerando que as contas de campanha da Sra. MARIA CONCEICAO CARVALHO FRANKLIN, postulante ao cargo de
Deputada Estadual nas Eleições 2018, foram desaprovadas em decisão exarada por este Regional, Acórdão ID 2417277, com
trânsito em julgado em 16 de setembro de 2019, conforme informação ID 4009077, determino que a Secretaria Judiciária (SJU)
encaminhe mensagem eletrônica ao juízo do domicílio eleitoral da candidata 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.
Determino, ainda, conforme a referida decisão que se notifique a interessada, por meio de seu(s) advogado(s) habilitado(s) nos
autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional os valores de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais),
conforme consignado na decisão exequenda, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida por este Tribunal.
Transcorrido in albis o prazo, remetam-se os fólios àAdvocacia-Geral da União (AGU) no Ceará, para fins de cobrança, em
cumprimento ao disposto no artigo 82, §1º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017[1].
Efetuado o recolhimento e não havendo outras providências, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
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[1] Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos recursos
recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem
não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de
cópia digitalizada dos autos àrepresentação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§2º Na hipótese do §1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos
da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial. (destaquei)
Processo 0600150-57.2020.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO (256) - Processo nº 0600150-57.2020.6.06.0000 - Aracoiaba - CEARÁ
ORIGEM: Aracoiaba
RELATOR: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REPRESENTANTE: FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CE20045
REPRESENTADO: JUÍZO ELEITORAL
INTIMAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Desembargador Corregedor Regional Eleitoral, INTIMO o Senhor FRANCISCO LIVELTON
LOPES MARCELINO, por meio de seu advogado, da Decisão ID 3862827 proferida nos autos em apreço que determinou o
arquivamento da ação, nos termos do artigo 9°, §2° da Resolução CNJ n° 135/2011.
Fortaleza, 7 de julho de 2020.
RAIMUNDO LUCIO GONZAGA WANDERLEY
Secretária Judiciária
CPROC - SPRO
Processo 0600101-50.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESIDÊNCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600101-50.2019.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - MARIA CONCEICAO CARVALHO FRANKLIN - DEPUTADO ESTADUAL - MARIA
CONCEICAO CARVALHO FRANKLIN
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: QUITERIA RISALVA ROSA VIEIRA - CE1338200A
DESPACHO
Considerando que as contas de campanha da Sra. MARIA CONCEICAO CARVALHO FRANKLIN, postulante ao cargo de
Deputada Estadual nas Eleições 2018, foram desaprovadas em decisão exarada por este Regional, Acórdão ID 2417277, com
trânsito em julgado em 16 de setembro de 2019, conforme informação ID 4009077, determino que a Secretaria Judiciária (SJU)
encaminhe mensagem eletrônica ao juízo do domicílio eleitoral da candidata 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.
Determino, ainda, conforme a referida decisão que se notifique a interessada, por meio de seu(s) advogado(s) habilitado(s) nos
autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional os valores de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais),
conforme consignado na decisão exequenda, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida por este Tribunal.
Transcorrido in albis o prazo, remetam-se os fólios àAdvocacia-Geral da União (AGU) no Ceará, para fins de cobrança, em
cumprimento ao disposto no artigo 82, §1º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017[1].
Efetuado o recolhimento e não havendo outras providências, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
[1] Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos recursos
recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem
não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
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valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de
cópia digitalizada dos autos àrepresentação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§2º Na hipótese do §1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos
da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial. (destaquei)
Processo 0600222-44.2020.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600222-44.2020.6.06.0000 - Piquet Carneiro - CEARÁ
ORIGEM: Piquet Carneiro
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO, ROBERTO PINHEIRO PAIS
Advogado do(a) REQUERENTE: ROKYLANE GONCALVES BRASIL - CE31058 Advogado do(a) REQUERENTE: ROKYLANE
GONCALVES BRASIL - CE31058 Advogado do(a) REQUERENTE: ROKYLANE GONCALVES BRASIL - CE31058
DECISÃO MONOCRÁTICA
Na petição (ID 3993077), o ora peticionante requereu a desistência do pedido para a regularização da situação de
inadimplência da prestação de contas de 2012, em virtude de, na decisão monocrática (ID 3977477), este Relator ter
extinguido o feito sem resolução de mérito, com o consequente encaminhamento de cópias destes autos ao Juízo da 12ª Zona
Eleitoral de Senador Pompeu para as providências cabíveis.
Ao considerar que o feito está extinto, não cabe, nesta fase processual, conhecer do pedido de desistência, já que falta
interesse processual da parte requerente na desistência do processo. Em outras palavras, o efeito jurídico pretendido éo
mesmo: a extinção do feito sem conhecimento do mérito, visto que este Tribunal éincompetente, originariamente para o exame
do pedido de regularização.
Diante do exposto, determino àSecretaria Judiciária o cumprimento da decisão monocrática (ID 397747), com o arquivamento,
in continenti, do feito.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 07 de julho de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
Processo 0602426-32.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESIDÊNCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602426-32.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 CICERO BEZERRA DA SILVA FILHO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: CICERO BEZERRA DA SILVA FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE SABINO SA - CE26920
DESPACHO
Considerando que as contas de campanha do Sr. CICERO BEZERRA DA SILVA FILHO, postulante ao cargo de Deputado
Estadual nas Eleições 2018, foram julgadas não prestadas em decisão monocrática exarada por juiz desta Corte Regional, ID
3444377, com trânsito em julgado em 7 de maio de 2020, conforme certidão ID 3585427, 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.
Não havendo outras providências, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
Processo 0602310-26.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESIDÊNCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602310-26.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - FERNANDO DANTAS VIEIRA - DEPUTADO FEDERAL
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REQUERENTE: FERNANDO DANTAS VIEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - CE016561
DESPACHO
As contas de campanha do Sr. FERNANDO DANTAS VIEIRA, postulante ao cargo de Deputado Federal nas Eleições 2018,
foram desaprovadas em decisão exarada por este Regional, Acórdão ID 3135777, com determinação de devolução de R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais) ao doador, e na impossibilidade, ao Tesouro Nacional, por força do disposto no art. 33,
§§3º e 9º, Res. TSE nº 23.553/2017[1]. Esta decisão transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2020 conforme certidão ID
3259427.
Foram lançadas as informações do referido julgado no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO)
segundo consta da informação ID 3317927.
De acordo com Despacho desta Presidência, ID 3352177, foi determinada a notificação do citado candidato para que pagasse
a quantia mencionada no prazo de 5 (cinco) dias, todavia, quedou-se inerte, consoante certidão ID 3395477.
Despacho desta Presidência, ID 3766327, determinou o(s) lançamento(s) pertinente(s) do(s) código(s) de Atualização da
Situação do Eleitor –ASE, sendo informado o cumprimento conforme mensagem eletrônica ID 3799877.
Remetidos estes autos eletrônicos àAdvocacia-Geral da União (AGU), esta, por meio da petição ID 3867627, informou que
deixou de “[...] protocolar o cumprimento de sentença em razão do baixo valor a ser perseguido, conforme faculta a Portaria
AGU nº 377/2011, editada com fundamento no art. 1º-A da Lei nº 9.469/1997.”
Dessa forma, não havendo outras providências, arquivem-se os autos.
ÀSecretaria Judiciária (SJU).
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
[1] Res. TSE 23.553/2017. Art. 33. Évedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
II - origem estrangeira;
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão pública.
[...]
§2º O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido ao doador,
sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira.
§3º Na impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, o prestador de contas deve providenciar imediatamente a
transferência dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
[...]
§9º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado em qualquer fase da
prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena
de encaminhamento das informações àrepresentação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança. (destaquei)
Processo 0600235-43.2020.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600235-43.2020.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: PARTIDO VERDE RESPONSÁVEL: MARIA FATIMA CABRAL FREIRE, RAIMUNDO MARCELO CARVALHO
DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA DIAS DA SILVA SANTOS - CE025742 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
MARIANA DIAS DA SILVA SANTOS - CE025742 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MARIANA DIAS DA SILVA SANTOS CE025742
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 0600235-43.2020.6.06.0000
Nos termos do artigo 31 da Resolução TSE n° 23.604/2019, TORNO PÚBLICO que o PARTIDO VERDE - PV, Diretório
Regional no Estado do Ceará, apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará a prestação de contas anual do exercício
2018. Dessa forma, faculta-se ao Ministério Público Eleitoral ou a qualquer partido político, no prazo de 5 (cinco) dias, contados
da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas mediante petição nos autos. Podem, também, pedir, em
requerimento separado, direcionado ao Presidente do TRE/CE, para que, em ação autônoma, com relatos de fatos e indicação
de provas, seja aberta investigação para a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei n° 9.096/95).
E para que se lhe dê
ampla divulgação publica-se o presente edital no DJE.
Fortaleza, 7 de julho de 2020.
CARLOS CARNEIRO DE ARAUJO
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO 3
CPROC - SJU
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Processo 0603133-97.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) nº 060313397.2018.6.06.0000.
ORIGEM: PARAMBU/CE.
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
EMBARGANTE: GENECIAS MATEUS NORONHA.
Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - OAB/BA18109, GEORGEA MICHELE
LARANJEIRA FAISLON HUGHES - OAB/DF38987, NADJA GLEIDE SA DAS NEVES - OAB/BA45779, SIDNEY SA DAS
NEVES - OAB/BA19033.
EMBARGANTE: MARIA ADERLANIA SOARES BARRETO NORONHA.
Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - OAB/CE41156, ROBSON HALLEY COSTA
RODRIGUES - OAB/CE27422, JOSE RUBENS DE FIGUEIREDO CORREIA FONTES - OAB/CE19088
EMBARGANTE: RAIMUNDO NORONHA FILHO.
Advogados do(a) EMBARGANTE: HELLEN LUIZA PINHEIRO MARQUES DE SOUZA - OAB/CE41378-B, JOANA ALENCAR
FERREIRA DE CARVALHO - OAB/CE32043, GERALDO DE HOLANDA GONCALVES FILHO - OAB/CE17824
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE. CONFIGURAÇÃO. PRÁTICA
DAS CONDUTAS VEDADAS DO ARTIGOS 73, I, E IV, E DO ARTIGO 74 DA LEI 9.504/97. CARACTERIZADA. PROVAS
ROBUSTAS E CONCRETAS. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADOS.
REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
ATACADO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, extrai-se que esta Corte Regional fez consignar, satisfatoriamente, as razões de seu
convencimento para, só então, concluir pela procedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Constata-se que o voto condutor deixou claro que a publicidade institucional, independentemente do tipo de eleição (municipal
ou geral), deve sempre observar a determinação constitucional (artigo 37, §1º) e legal (art. 74, da Lei das Eleições), que impõe
o caráter informativo, educativo e orientador a toda e qualquer publicidade realizada pelo poder público.
O artigo 74 da Lei das Eleições conceitua o chamado abuso de autoridade, remetendo expressamente ao artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, que prevê, no inciso XIV, que caso julgada procedente a representação, além da cassação do registro
ou diploma do candidato diretamente beneficiado, deverá resultar na inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato.
O argumento de que as sanções do artigo 74 ficam adstritas apenas ao candidato, se afigura equivocado, pois a interpretação
que se extrai da sua conjugação com o artigo 22 da LC nº 64/90, e por óbvio a mais escorreita, éa de que se o Representado
for candidato eleito, estará sujeito àcassação do diploma, caso contrário, se não for candidato ou não houver sido eleito,
poderá sofrer tão somente pena de inelegibilidade.
A tese da existência de contraprestação por parte dos beneficiados com a entrega dos títulos de terra, o que afastaria sua
gratuidade, em nenhum momento –seja em contestação ou alegações finais –chegou a ser arguida pelos Investigados no
curso da ação, o que demonstra que estes não se desincumbiram de demonstrar o caráter oneroso da doação dos títulos de
terra. Tal alegação só foi trazida àbaila no voto-vista divergente, cuja tese foi rechaçada por esta Corte.
Não há que se falar em omissão do acórdão, tendo em vista que a sobredita tese foi analisada e discutida pela Corte Eleitoral
quando do voto-vista divergente, tendo sido afastada pela maioria dos julgadores, que entenderam pela ocorrência da conduta
vedada do inciso IV, do artigo 73, da Lei das Eleições, seguindo o posicionamento do voto condutor.
Desse modo, considerando que a jurisprudência do TSE já sufragou que a tese divergente contida em voto vencido não
constitui omissão a ser sanada na via dos embargos de declaração, tendo em vista que esta foi efetivamente afastada pela
maioria, não há que se falar em omissão do acórdão no presente caso.
O depoimento da testemunha Damião Serafim dos Santos, ao contrário do que aduz o Embargante, confirmou a ocorrência
dos dois eventos destinados àdistribuição dos títulos de terra (ID 221077 e ID 2211227), sendo, portanto, incabível a alegação
em contrário.
No tocante àsuposta omissão quanto ao Princípio da Proporcionalidade na aplicação das sanções ao Embargante, percebe-se
a manifesta pretensão em rediscutir a matéria, aduzindo aspectos do acórdão cujo mérito já foi exaustivamente abordado por
esta Corte Eleitoral.
Tanto nos votos e declarações de voto constantes do acórdão, quanto nos pronunciamentos orais feitos em sessão, os
julgadores exploraram cabalmente a existência de circunstâncias gravosas suficientes a atrair a configuração de abuso de
poder político.
Ao analisar o abuso de poder simples, próprio das condutas vedadas, compete ao julgador, em vista do Princípio da
Proporcionalidade, sopesar se a conduta ilícita deve ser sancionada simplesmente com multa ou se sua gravidade exige, além
da multa, a cassação de mandato. Por outro lado, em sede de AIJE, o juízo de proporcionalidade consiste em verificar se a
gravidade da conduta ésuficiente para aplicação de suas pesadas sanções –cassação de mandato e inelegibilidade -, sem
margem para se aplicar isoladamente uma ou outra, por força do disposto no inciso XIV do art. 22, da LC 64/90.
Nesse contexto, a demanda em questão foi examinada àluz da existência ou não de circunstâncias revestidas de gravidade
suficiente para macular a lisura do pleito e que pudessem conduzir àsanção de inelegibilidade, para a qual se exige a mácula
ànormalidade e legitimidade do processo eleitoral, e não a potencialidade de alterar o resultado do certame, como tenta fazer
crer o embargante.
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Quanto ao termo “supostamente”, descrito no acórdão para se referir ao desvirtuamento da propaganda institucional, e o termo
“em tese”, usado para se referir ao controle do Prefeito sobre as publicações institucionais do município, verifica-se que tais
expressões constaram da preliminar de ilegitimidade passiva dos promovidos –que foi rejeitada àunanimidade pelo Tribunal - e
não dos fundamentos de mérito do voto condutor do acórdão.
O mérito da demanda sequer havia sido enfrentado no acórdão, o que justifica a prudência no enquadramento das condutas
ilícitas, que só restaram cabalmente demonstradas quando do pronunciamento de mérito, momento em que restou
demostrado, no acórdão, que o site oficial da Prefeitura daquele município foi reiteradamente manejado em favor da précampanha eleitoral dos Deputados, tendo o gestor público transformado a publicidade institucional em instrumento promocional
dos seus parentes e aliados políticos.
No que se refere ao fato de o Prefeito possuir controle sobre as publicações veiculadas no site da Prefeitura, não há
obscuridade a ser aclarada, tendo em vista que o próprio TSE já decidiu pela inaplicabilidade do Princípio da Desconcentração
Administrativa para eximir de responsabilidade o Chefe do Executivo pelo teor da publicidade institucional, sendo portanto,
dever do Prefeito zelar pelo conteúdo do sítio eletrônico e das páginas na internet da Prefeitura, conforme restou consignado
no voto condutor do acórdão.
Quanto àalegada ausência de conteúdo eleitoral na veiculação da notícia do evento do dia 29.3.2018, não se vislumbra
plausibilidade na alegação, buscando o Embargante apenas rediscutir o mérito, pois embora não contivesse pedido de voto ou
alusão expressa ao pleito de 2018, violou gravemente o Princípio da Impessoalidade na publicidade institucional, incorrendo na
conduta vedada do artigo 74 da Lei nº 9.504/97, conforme restou demonstrado no Acórdão deste Regional.
No que se refere ànecessidade de litisconsórcio passivo com o Prefeito do Município de Crateús, tem-se que a causa de pedir
da presente AIJE girava em torno de um conjunto de condutas vedadas perpetradas pelos Investigados no Município de
Parambu, que efetivamente caracterizaram abuso de poder político e de autoridade.
Ébem verdade que o acórdão fez menção a uma solenidade de entrega de títulos de terra ocorrida em Crateús e ao total de
votos obtidos pelos Deputados Genecias e Aderlânia naquele município, no entanto, o fez de forma meramente exemplificativa,
buscando ressaltar o “modus operandi” dos referidos Deputados, que atuaram também em Crateús, outro reduto eleitoral,
praticando condutas análogas às de Parambu e alcançando, igualmente, resultados positivos na eleição.
Quanto ànecessidade de litisconsórcio passivo com o Governador do Estado do Ceará e com o Presidente da República, a
Embargante alega que alguns eventos descritos no acórdão foram promovidos em parceria com os Governos Estadual e
Federal, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE) e pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar
e Cooperativismo –SEAD, respectivamente, fazendo com que tais gestores públicos também pudessem vir a ser
responsabilizados.
O acórdão condenou os Investigados pelo abuso de poder político perpetrado, dentre outras razões, pelo uso promocional de
eventos em prol de candidaturas, nos termos do artigo 73, IV, da Lei das Eleições, deixando evidente que para a
caracterização da referida conduta épreciso que o agente público use da distribuição gratuita de bens e serviços custeados
pelo Governo para favorecer eleitoralmente determinado candidato, incorrendo em desvio de finalidade e violação ao Princípio
da Impessoalidade que rege a Administração Pública, o que restou comprovado no caso concreto.
Nesse viés, não érelevante se alguns dos eventos tenham contado com a participação do Governo Federal ou Estadual, o que
interessa, na realidade, éo uso promocional e eleitoreiro dessas solenidades, que foi concretizado pelo Prefeito e pelo VicePrefeito de Parambu, únicos gestores públicos diretamente responsáveis pela efetivação do abuso de poder político no
Município, em virtude de terem desvirtuado a execução de programas assistenciais, financiados com recursos públicos, em
palanque para a pré-campanha dos Deputados Genecias e Aderlânia.
O fato de alguns bens e dotações distribuídos terem, eventualmente, se originado em programas sociais da competência da
União Federal e do Governo Estadual, não significa que os gestores desses entes federativos deveriam ter figurado no polo
passivo da demanda, já que não se evidenciou nenhum nexo de causalidade entre a conduta do Governador do Estado e do
Presidente da República e a vedação insculpida no artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97, não podendo vir a ser responsabilizados
por ilícitos que não deram causa.
Assim, como ficou demonstrado no acórdão, “o que se combate aqui éo desvio de finalidade, ou seja, um fim especial de agir
consistente em promover politicamente algum candidato fazendo uso do aparelhamento estatal”, e esse desvio foi levado a
cabo pelos Prefeito e Vice-Prefeito de Parambu.
Quanto àsuposta obscuridade no acórdão por não restar claro de que forma ocorreu a interferência no setor de mídias da
Prefeitura de Parambu e o prévio conhecimento da veiculação da publicidade institucional, estas restaram inequivocamente
comprovadas pelo próprio Deputado que teve àsua disposição particular um vídeo de publicidade institucional da Prefeitura,
para uso em sua página pessoal do Facebook, antes mesmo de ser divulgado no site oficial do Município, conforme restou
explicitado no Acórdão.
Seria desarrazoado classificar como meras ilações ou conjecturas o elevado grau de intimidade, revelado nos autos, entre o
Deputado e o Prefeito de Parambu, seu irmão, tanto que os convites àpopulação ocorriam em nome do Deputado, os discursos
proferidos por eles em todas as solenidades, a ampla cobertura midiática e fotográfica, tudo isso era feito por intermédio da
publicidade institucional da Prefeitura, sendo inverossímil que o Deputado não detivesse nenhum poder de influência sobre o
manejo da máquina administrativa, inclusive sobre o setor de publicidade.
Ademais, o Acórdão demonstrou que a violação ao Princípio da Impessoalidade na publicidade institucional de Parambu foi
reiterada e contumaz durante todo o período pré-eleitoral, ocorrendo de janeiro a junho de 2018, o que demonstra que o
Deputado possuía conhecimento dos fatos e circunstâncias do ilícito e nada fez para impedi-lo, ao contrário, atuou como
protagonista em todos os eventos da Prefeitura, usufruindo dos benefícios eleitorais daí decorrentes.
Ressalte-se que o prévio conhecimento dos fatos abusivos pelo beneficiário, em sede de AIJE, épresumível, já que o abuso de
poder tem verificação objetiva quando se busca a cassação do diploma, o que significa dizer que éirrelevante se o candidato
tenha ou não participado dos atos ou mesmo que deles tenha tido conhecimento, sendo suficiente que se comprove a
ocorrência do abuso revestido de gravidade suficiente para macular a legitimidade e normalidade das eleições.

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 125

Fortaleza, quinta-feira, 9 de julho de 2020

Página 12

Quanto aos demais vícios apontados pelo Deputado, não passam, mais uma vez, de inconformismos que denotam propósito
de rediscutir a matéria, medida inviável na via aclaratória. Inadmissível a pretensão do Embargante ao alegar ausência de
provas robustas e equívoco na interpretação do artigo 74 da Lei nº 9.504/97.
Todos os argumentos do acórdão foram apreciados àexaustão por esta Corte Eleitoral, inclusive a existência de acervo
probatório robusto da concretização do abuso de poder político e de autoridade, com violação ao Princípio da Impessoalidade
na publicidade institucional de Parambu.
Não houve no julgamento desta AIJE, nenhuma “interpretação em tiras” ou interpretação isolada dos fundamentos fáticojurídicos, mas ao contrário, os Investigados foram condenados por abuso de poder político e de autoridade construído a partir
da conjugação de reiteradas violações ao artigo 73 e 74 da Lei das Eleições, ou melhor, a condenação se deu pela gravidade
das circunstâncias revelada na análise sistemática do “conjunto da obra”, que demonstrou a ocorrência do “abuso de poder
qualificado”, apto a gerar inelegibilidade para o agente.
Por todo o exposto, não subsistem os argumentos dos Embargantes de omissão, contradição ou obscuridade na análise da
moldura fática, cujo teor denotam mera irresignação com o acórdão e buscam rejulgar a causa, o que éincabível em sede de
Embargos de Declaração, nos termos da reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral.
Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se in totum o Acórdão vergastado.
ACÓRDÃO
Inicialmente, o Tribunal, por unanimidade, indefere os pedidos de retificação da autuação do processo e de juntada de
documento na fase recursal para manifestação do autor. No mérito, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos presentes embargos, nos termos do voto do Relator. Participou
das votações o Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente. Fortaleza, 07/07/2020
DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) nº 060313397.2018.6.06.0000.
ORIGEM: PARAMBU/CE.
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
EMBARGANTE: GENECIAS MATEUS NORONHA.
Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - OAB/BA18109, GEORGEA MICHELE
LARANJEIRA FAISLON HUGHES - OAB/DF38987, NADJA GLEIDE SA DAS NEVES - OAB/BA45779, SIDNEY SA DAS
NEVES - OAB/BA19033.
EMBARGANTE: MARIA ADERLANIA SOARES BARRETO NORONHA.
Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - OAB/CE41156, ROBSON HALLEY COSTA
RODRIGUES - OAB/CE27422, JOSE RUBENS DE FIGUEIREDO CORREIA FONTES - OAB/CE19088
EMBARGANTE: RAIMUNDO NORONHA FILHO.
Advogados do(a) EMBARGANTE: HELLEN LUIZA PINHEIRO MARQUES DE SOUZA - OAB/CE41378-B, JOANA ALENCAR
FERREIRA DE CARVALHO - OAB/CE32043, GERALDO DE HOLANDA GONCALVES FILHO - OAB/CE17824
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos,
simultaneamente, por Genecias Mateus Noronha, Maria Aderlânia Soares Barreto Noronha e Raimundo Noronha Filho,
visando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade existente no acórdão proferido pela Corte deste Tribunal, que
julgou procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada em desfavor dos sobreditos Investigados.
Aduz o Embargante Raimundo Noronha Filho, Prefeito de Parambu, o cabimento e a tempestividade dos presentes Embargos,
e no mérito, que os atos públicos a ensejarem prática de conduta vedada e/ou abuso de poder político e econômico exigem um
liame com o fim eleitoreiro, o que não se verificou no caso em exame, pois não há na decisão embargada nenhum elemento
que demonstre o caráter eleitoreiro dos atos públicos praticados.
Assevera a existência de contradição na preliminar pertinente àcircunscrição do pleito ao empregar precedente do TSE relativo
a caso distinto do presente, bem como em relação ao próprio teor do artigo 74 da Lei das Eleições, cujas sanções ficariam
adstritas aos candidatos, e não aos agentes públicos que não participaram do pleito.
Sustenta a existência de omissão quanto àdescaracterização da gratuidade da distribuição de títulos de terra quando existente
contrapartida do beneficiado; quanto ànão realização do evento agendado para o dia 12/8/2018; e quanto ao princípio da
proporcionalidade na aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos do Embargante e cassação de mandatos.
Aponta, ainda, obscuridade em relação ao termo “supostamente”, utilizado no voto condutor, quanto ao fato de o Embargante
ter desvirtuado a propaganda institucional; e também na não demonstração do conteúdo eleitoral na notícia veiculada no sítio
eletrônico da Prefeitura, relacionada ao evento do dia 29/3/2018; e, por fim, em relação ao termo “em tese”, também usado no
voto vencedor, quanto ao fato de o Embargante “ter controle sobre as publicações institucionais”, sem discriminar as condutas
ilícitas do gestor.
A Embargante Maria Aderlânia Soares Barreto Noronha, Deputada Estadual, também aduz a tempestividade do recurso, e no
mérito, assevera omissão por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os agentes públicos federais e
estaduais, além da consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
A Embargante aponta como prequestionado o artigo 487, II, do CPC, em razão da alegada decadência do direito de ação, e o
artigo 941, §3º da Norma Adjetiva, a fim de se reconhecer o voto vencido como parte integrante do acórdão.
O Embargante Genecias Mateus Noronha, Deputado Federal, alega, a princípio, a tempestividade do recurso, e no mérito,
aduz a existência de obscuridade no acórdão embargado, pois “não se encontra nos autos qualquer elemento a aferir de que
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forma havia intervenção do Embargante no setor de mídias da Prefeitura de Parambu/CE”, bem como por não ter sido
demonstrado o prévio conhecimento pelo beneficiário da veiculação da publicidade institucional.
Indica, ainda, omissão e contradição resultante de um equívoco que conduz a uma “interpretação em tiras” do artigo 74 da Lei
das Eleições, bem como pela ausência de provas robustas, suficientes àdemonstração do dolo e do uso indevido dos meios de
comunicação social em favor do Embargante.
Ao final, os Embargantes pugnam, em suma, pelo acolhimento dos Embargos, com efeitos modificativos, a fim de
reconhecendo-se as premissas equivocadas, reformar a decisão embargada.
Contrarrazões do Ministério Público apresentadas nos ID 3345277, 3345377 e 3346877.
Em 28/5/2020 o processo foi retirado de pauta de julgamento tendo em vista a necessidade de regularização das
representações processuais dos promovidos Genecias Mateus Noronha, Maria Aderlânia Soares Barreto Noronha e Raimundo
Noronha Filho.
Regularizadas as representações processuais, o representado Genecias Mateus Noronha peticionou aduzindo a existência de
impropriedade na autuação do feito, especificamente quanto àorigem da ação, que no seu entender deveria ser a cidade de
Fortaleza, e não Parambu.
Diante do questionamento, os autos foram encaminhados para a Seção de Autuação e Distribuição - SEADI, que apresentou
informações no ID 3859427.
Em 25/06/2020, o Promovido Luiz Alves Noronha Júnior peticionou requerendo a intimação do Ministério Público para que se
manifestasse acerca da ata notarial juntada aos autos durante a fase recursal.
Manifestação do Ministério Público de ID 3984277 pela impossibilidade de reabertura do prazo para oposição de embargos e
inadmissibilidade da juntada avulsa de documento que poderia ser coligido ainda durante a fase instrutória.
Éo relatório.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) nº 060313397.2018.6.06.0000.
ORIGEM: PARAMBU/CE.
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
EMBARGANTE: GENECIAS MATEUS NORONHA.
Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - OAB/BA18109, GEORGEA MICHELE
LARANJEIRA FAISLON HUGHES - OAB/DF38987, NADJA GLEIDE SA DAS NEVES - OAB/BA45779, SIDNEY SA DAS
NEVES - OAB/BA19033.
EMBARGANTE: MARIA ADERLANIA SOARES BARRETO NORONHA.
Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - OAB/CE41156, ROBSON HALLEY COSTA
RODRIGUES - OAB/CE27422, JOSE RUBENS DE FIGUEIREDO CORREIA FONTES - OAB/CE19088
EMBARGANTE: RAIMUNDO NORONHA FILHO.
Advogados do(a) EMBARGANTE: HELLEN LUIZA PINHEIRO MARQUES DE SOUZA - OAB/CE41378-B, JOANA ALENCAR
FERREIRA DE CARVALHO - OAB/CE32043, GERALDO DE HOLANDA GONCALVES FILHO - OAB/CE17824
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
VOTO
I - DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PRÉVIAS
a) Pedido de retificação da autuação para que conste o município de Fortaleza como município de origem da ação
O representado Genecias Mateus Noronha aduziu a existência de impropriedade quanto àautuação do feito, afirmando que “a
partir da autuação constou como origem a cidade de Parambu/CE, quando em verdade deveria constar Fortaleza/CE, haja
vista que a ação éde competência originária, relativa ao pleito de 2018 (eleições gerais), proposta diretamente perante o
TRE/CE”. Assim, entendendo que tal fato afeta a dinâmica regulada pelos arts. 260 e 261 do Código Eleitoral, requereu o
saneamento do vício.
A Sessão de Autuação e Distribuição (SEADI) informou que “os processos de competência originária ou em grau recursal,
independente da natureza da ação, inclusive nas eleições gerais, são autuados, até a presente data, neste Tribunal, incluindo
no campo “Município de Origem” o local dos fatos narrados na inicial. Tal procedimento facilita a consulta processual por
delimitar, por município, a identificação dos processos, com a respectiva individualização dos fatos, dado essencial na
pesquisa e detecção de eventuais prevenções que possam ocorrer nos termos das normas processuais vigentes, regras
encontradas em diversas fontes, destacando dentre as principais o Código de Processo Civil, a Lei 9.504/1997 e o Regimento
Interno deste Tribunal".
Vejamos o que estabelece o art. 260 do Código Eleitoral:
“Art. 260. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao Tribunal Regional ou Tribunal Superior, previnirá a competência do
relator para todos os demais casos do mesmo município ou Estado”.
Da leitura do dispositivo, observa-se que a prevenção de eventuais recursos dirigidos ao TSE, em sede AIJE ajuizada em
eleições gerais, se estabelece em razão do Estado de origem, motivo pelo qual não se sustenta o argumento do Promovido de
que figurar na “origem” da ação o município de Parambu, no lugar de Fortaleza, afetaria a dinâmica regulada pelos arts. 260 e
261 do Código Eleitoral, haja vista que ambos os municípios pertecem ao Estado do Ceará.
Assim, por estar em consonância com o art. 260 do Código Eleitoral e tendo em vista a informação prestada pelo setor técnico
deste Tribunal, não vislumbro qualquer prejuízo ao Promovido na manutenção do modus operandi do registro processual
adotado por este Regional, motivo pelo qual VOTO no sentido de INDEFERIR o pedido de modificação da autuação
processual, mantendo como “origem” da ação o município de Parambu/CE.
Écomo voto.
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b) Juntada de documento na fase recursal. Pedido de manifestação do autor nos termos do art. 437, §1º, do CPC
O Promovido Luiz Alves Noronha Junior requereu no ID 3876377 a intimação do Ministério Público Eleitoral para que
apresentasse manifestação sobre o teor de ata notarial juntada aos autos.
Observa-se que o referido documento consta do ID 3701027 e fora juntado pelo requerente apenas em 26/05/2020, após
decorrido o prazo para impetração de embargos de declaração, de forma absolutamente avulsa e extemporânea.
Admitir a inovação pretendida, nos termos postos pelo Promovido, subverteria completamente a ordem processual insculpida
no art. 22 da LC nº 64/90, que já prevê ampla dilação probatória, e no próprio Código de Processo Civil, resultando na
reabertura da fase de instrução após o julgamento da ação.
Na verdade o Promovido busca a juntada de documento sem a comprovação do motivo que o impedira de juntá-lo
anteriormente, visto que não se trata de documento inacessível quando da apresentação da defesa, portanto, em dissonância
com o art. 435, parágrafo único, do CPC.
Destaca-se que, ainda que tais documentos tivessem sido apresentados no bojo de recurso eleitoral, estes não seriam
admitidos, conforme os precedentes do TSE:
(…) 3. A juntada de documento - não classificável como novo - na fase recursal não encontra respaldo no art. 435, parágrafo
único, do Código de Processo Civil (CPC), devendo ser interpretado holisticamente o art. 266 do CE (REspe n. 576-11/CE, de
minha relatoria, DJe de 16.4.2019). 10. Recurso especial parcialmente provido, exclusivamente para afastar a sanção de
cassação. (Recurso Especial Eleitoral nº 44855 –2016.6.13.0320, ARINOS –MG Acórdão de 20/08/2019, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto Publicado: DJE - Tomo 238, Data 11/12/2019, Página 6-7)
(…) Ofensa aos arts. 266, 268 e 270 do Código Eleitoral 3. Os contornos do processo eleitoral não admitem juntada
extemporânea de documentação na fase recursal, sobremodo daqueles sabidamente preexistentes e acessíveis, cuja tardia
pretensão de valoração segue despida de justificativa plausível. 4. Os arts. 266, 268 e 270 do Código Eleitoral não comportam
leitura isolada e dissociada do texto constitucional. A exegese a ser empregada há de contemplar a imperiosa necessidade de
estabilização de cada uma das fases do processo, inclusive aquela atinente àsua instrução, momento adequado para a
produção da prova. O postulado da duração razoável do processo somente éalcançável por força do sistema preclusivo.
Rejeição. (…) 17. Recurso especial ao qual se nega provimento. (RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 57611 FRECHEIRINHA –CE Acórdão de 19/03/2019 Relator(a) Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto Publicao: DJE –Diário de justiça
eletrônico, Tomo 073, Data 16/04/2019, Página 40/42)
Ante o exposto, inadmitida a própria juntada do referido documento na presente fase processual, não há que se falar em
abertura de prazo para a parte adversa sobre ele se manifestar, ante sua desconformidade com a lógica processual vigente,
razão pela qual VOTO no sentido de INDEFERIR o pedido e DETERMINAR o desentranhamento dos autos do referido
documento.
Écomo voto.
II - DA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No caso sob exame, a decisão fustigada foi ementada nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS
PROMOVIDOS E DECADÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS.
MÉRITO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A AUTORIA
DO ILÍCITO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE. CONFIGURAÇÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA DO
ARTIGO 73, I, DA LEI 9.504/97. CARACTERIZADA. USO DE BENS PÚBLICOS MÓVEIS E IMÓVEIS EM REITERADOS
EVENTOS PARA FAVORECER A PRÉ-CAMPANHA DOS INVESTIGADOS. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA DO ARTIGO
73, IV, DA LEI 9.504/97. CARACTERIZADA. REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PELA PREFEITURA QUE SE
TRANSMUTARAM EM MARKETING ELEITORAL EM FAVOR DOS INVESTIGADOS. ENTREGA GRATUITA DE BENS
PELOS PRÓPRIOS DEPUTADOS. PRÁTICA DE ABUSO DE AUTORIDADE DO ARTIGO 74 DA LEI 9.504/97.
DESVIRTUAMENTO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CARACTERIZADA. MATÉRIAS DIVULGADAS NA PÁGINA
OFICIAL DA PREFEITURA. ÍNDOLE ELEITOREIRA. FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO PESSOAL DOS GESTORES
MUNICIPAIS E SEUS ALIADOS POLÍTICOS. MENÇÃO A NOMES, SÍMBOLOS E IMAGENS DE AUTORIDADES PÚBLICAS.
ILÍCITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 73, I, E IV, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO DA GRAVIDADE EXIGIDA PELO
ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CASSAÇÃO DO MANDATO E
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM MULTA AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROCEDÊNCIA
PARCIAL DOS PEDIDOS.
A presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral visa a apurar abuso de poder econômico, político e de autoridade
supostamente cometido pelos Investigados Raimundo Noronha Filho e Luiz Alves Noronha Junior, Prefeito e Vice-Prefeito de
Parambu, bem como Genecias Mateus Noronha e Maria Aderlânia Soares Barreto Noronha, candidatos eleitos aos cargos de
Deputado Federal e Estadual, respectivamente, com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Écerto que a Lei Complementar nº 64/90 –Lei das Inelegibilidades –estabeleceu, nos artigos 1º, alíneas d e h, 19 e 22, XIV,
regra específica com o intuito de proteger a “normalidade e legitimidade” das eleições contra os efeitos deletérios que o abuso
de poder político e econômico podem causar na vontade livre dos eleitores.
Encontram-se presentes na inicial as condições imprescindíveis àinstauração do processo, que são: indícios, circunstâncias e
provas dos fatos indigitados, que possam eventualmente configurar abuso de poder, haja vista que no momento da propositura
da ação não se faz necessário que os fatos já estejam suficientemente comprovados, já que o objetivo precípuo desta ação
éexatamente apurá-los, bastando que se apresentem indícios de suposto abuso de poder, revestidos de gravidade capaz de
afetar a lisura de pleitos.
Sabe-se que, inobstante o termo inicial para ajuizamento da AIJE seja o registro de candidatura, éperfeitamente admissível a
apuração de fatos abusivos, ainda que anteriores ao início da campanha ou do período de registro de candidatura, pois o que
importa nesse tipo de ação éa gravidade das circunstâncias aptas a macular a normalidade e legitimidade do pleito e a
finalidade eleitoreira, independente do período em que tenham ocorrido.

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 125

Fortaleza, quinta-feira, 9 de julho de 2020

Página 15

No caso concreto, o que se busca investigar, por meio da AIJE, éo abuso de poder político ou de autoridade supostamente
cometido pelo Prefeito e Vice-Prefeito de Parambu em benefício da candidatura dos Deputados Genecias Noronha e Maria
Aderlânia Noronha, não havendo, pois, que se falar em impossibilidade jurídica do pedido ou incompetência da Justiça
Eleitoral.
As condutas vedadas possuem aplicação temporal variável de acordo a hipótese legal. Algumas delas, pela ausência de
fixação de um prazo específico pelo legislador, podem incidir a partir do primeiro dia do ano eleitoral e perdurar até o dia das
eleições, como éo caso dos incisos I a IV e §10 e §11 do artigo 73 da Lei nº 9.504/97. Tal conclusão éextraída da percepção de
que quando a lei quer estipular prazo diverso do ano eleitoral ela o faz expressamente, como nas hipóteses dos incisos V, VI e
VIII do art. 73 do mesmo normativo.
No que se refere àquestão da circunscrição do pleito, deve-se atentar para o fato de que as condutas vedadas também
possuem âmbito de aplicação variável conforme a eleição em disputa. Nessa perspectiva, o TSE tem entendimento no sentido
de que a regra da permissão de publicidade institucional fora da circunscrição do pleito não tem natureza absoluta, pois não
autoriza publicidade em benefício de candidato de circunscrição diversa (RESPE 156388, Rel. Min. Herman Benjamim, julgado
em 17.10.2016).
Os apoiadores que, em tese, tenham promovido atos abusivos a favor de candidato não devem ser afastados, preliminarmente,
do polo passivo da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, cuja finalidade precípua, em face do interesse público de lisura do
pleito, éjustamente investigar se nas condutas apontadas na inicial houve, comprovadamente, abuso de poder político e
econômico revestido de gravidade apta a macular a legitimidade do pleito.
Os Promovidos Raimundo Noronha Filho e Luiz Noronha Júnior, na qualidade de Chefes do Executivo Municipal, Prefeito e
Vice-Prefeito respectivamente, revestem-se de legitimidade passiva, pois detinham, em tese, o controle sobre as publicações
veiculadas no site da Prefeitura de Parambu, podendo, eventualmente, ter contribuído para a prática do abuso de poder.
Ressalte-se que o Vice-Prefeito, Luiz Noronha Júnior, participou física e virtualmente de diversos eventos municipais objeto de
investigação, inclusive substituindo o Prefeito durante um período de afastamento por licença médica.
Em relação àlegitimidade dos Promovidos Genecias Noronha e Maria Aderlânia Noronha imperioso reiterar que, em face do
interesse público de lisura do pleito, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral tem como finalidade precípua assegurar a
normalidade e legitimidade das eleições. Assim, independentemente do conhecimento ou da participação do candidato nos
atos indicados como irregulares, o art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, impõe a cassação do registro ou diploma
ao candidato diretamente beneficiado pelo abuso de poder, uma vez que este abuso interfere na higidez do processo eleitoral.
No caso sob exame, o servidor municipal Damião Serafim dos Santos, responsável pelo setor de publicidade da Prefeitura, não
pode ser equiparado ao agente público que supostamente praticou as condutas indigitadas na inicial em benefício dos
candidatos Genecias e Aderlânia Noronha.
Na esteira da atual jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, éinconcusso que os Investigados Raimundo Noronha Filho e Luiz
Noronha Júnior, Prefeito e Vice de Parambu, enquanto Chefes do Poder Executivo, possuem responsabilidade cível eleitoral
pelos atos dos seus delegatários de confiança, sejam eles secretários municipais ou dirigentes de setores autônomos da
Prefeitura, sendo, portanto, os legítimos responsáveis pelas matérias publicadas no sítio eletrônico e nas redes sociais da
Prefeitura de Parambu.
Esta Corte Regional também já decidiu pela inaplicabilidade do Princípio da Desconcentração Administrativa em publicidade
institucional.
O que se busca coibir com a frenação do abuso de poder econômico éque os candidatos utilizem, de forma excessiva, os
recursos financeiros como meio de manipulação dos eleitores, causando um desequilíbrio de forças nas campanhas e afetando
a isonomia de oportunidades, o que não restou configurado no derramamento de santinhos no dia do pleito.
Ademais, o próprio Ministério Público afirmou não ter conclusões sobre a autoria do ilícito, inexistindo, ainda, comprovação de
que os Investigados Genecias e Aderlânia tenham tido, de fato, ciência do referido despejo de santinhos, não havendo, pois,
como considerar que estes candidatos tenham descumprido normas relativas aos gastos de campanha, muito menos incorrido
em abuso de poder econômico.
O Ministério Público Eleitoral demonstrou, com fatos embasados em vasto lastro probatório, a ocorrência de vários eventos,
que embora disfarçados sob o manto de uma aparente licitude, serviram, na verdade, a propósitos meramente eleitoreiros,
buscando promover a pré-candidatura dos Deputados Genecias e Aderlânia Noronha.
No caso em exame, o Investigante acostou àinicial uma série de prints de, pelo menos, cinco cerimônias realizadas pela
Prefeitura de Parambu durante todo o período de pré-campanha eleitoral, de janeiro a junho de 2018, em prédios públicos
municipais (bens imóveis), como Ginásio Poliesportivo Municipal e Arena da Praça da Juventude, nas quais toda a estrutura
dos eventos (bens móveis) - decoração, iluminação, palanques, caixas de som, mesas, cadeiras, microfones, etc., custeada
com verbas públicas, foi utilizada, em desvio de finalidade, com o intuito de enaltecer a futura candidatura dos Investigados
Genecias e Aderlânia, reforçando a ideia de que os dois Deputados estavam diretamente comprometidos com a melhoria do
aparelhamento da Prefeitura de Parambu.
Evidencia-se, sem margem a dúvida, que o inciso I, do artigo 73, da Lei nº 9.504/97, fora violado mediante o uso de bens
públicos, móveis e imóveis, em reiteradas solenidades que favoreceram a campanha eleitoral dos candidatos Genecias e
Aderlânia, em detrimento de seus concorrentes, violando a igualdade que deve ser conferida durante a disputa eleitoral.
A regra em ano de eleições, nos termos do artigo 73, §10, éa proibição de distribuição, só sendo possível distribuir bens, em
cumprimento de programas sociais já em execução, ou situações de emergência ou calamidade, e ainda assim, essa
distribuição não pode ser feita de forma a propagandear as qualidades e realizações de um candidato ou de uma legenda
partidária.
Também écerto que o alcance dessa restrição, que atinge a circunscrição do pleito, não significa uma chancela para que as
demais esferas administrativas possam usar politicamente, em benefício de candidatos, recursos públicos por meio da entrega
gratuita e descriteriosa de bens ao eleitorado, sob pena de incidir no inciso IV do artigo 73, o que restou exaustivamente
demonstrado no caso em análise.
Estreme de dúvidas que a espécie guarda absoluta similitude com a conduta descrita no artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97, uma
vez que o Ministério Público colacionou vasto acervo probatório de diversos eventos, que a despeito de terem sido realizados
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em imóveis públicos e custeados pela Prefeitura de Parambu, se transmutaram em evidente marketing eleitoral em favor dos
Investigados Genecias e Aderlânia por meio da efetiva entrega gratuita de bens (títulos de propriedade rural, certificados de
cursos de agricultura, colmeias, alevinos, kits de saúde, fardamentos) pelas mãos dos próprios Deputados, que
desempenharam um papel de protagonismo durante as cerimônias, vinculando a distribuição desses itens às suas imagens
pessoais de pré-candidatos. Tudo isso restou inexoravelmente comprovado pelas imagens juntadas aos autos das notícias
postadas em blogs e sites, inclusive da própria Prefeitura.
A princípio, impende ressaltar que o entendimento prevalecente no TSE - (AIJE nº 5032, Acórdão de 29.10.2014, Rel. Min.
João Otávio de Noronha) - éo de que “o abuso de autoridade previsto no artigo 74 da Lei nº 9.504/97, exige a demonstração
objetiva da violação ao artigo 37, §1º, da Constituição, consubstanciada em ofensa ao princípio da impessoalidade pela
menção na publicidade institucional de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal ou de servidores
públicos”, o que restou inequivocamente demonstrado na situação em julgamento.
Além das diversas reportagens, notícias e postagens no site institucional e redes sociais da prefeitura exaltando a figura dos
investigados, exaustivamente demonstradas nos autos, foi colacionado um vídeo produzido pela Prefeitura de Parambu e
divulgado nas redes sociais oficiais do município –Facebook e Instagram –em 9.2.2018, tendo esse mesmo vídeo sido postado
pelo Deputado Genecias em seu perfil pessoal do Facebook no dia anterior àsua divulgação pela Prefeitura, cujo conteúdo
deixa às claras a violação ao princípio da impessoalidade, que deve nortear os atos da Administração Pública, com a exaltação
das obras realizadas pelo Prefeito Filho Noronha em parceria com Genecias Noronha.
No tocante ao argumento de que os Investigados Genecias e Aderlânia não possuíam ingerência e nem prévio conhecimento
sobre as matérias publicadas pela Prefeitura, verifica-se não ter fundamento pela simples razão de existir nos autos elementos
probatórios irretorquíveis de que os referidos Deputados –ligados ao Prefeito por um estreito vínculo familiar e partidário –não
só tinham plena ciência, como interviam diretamente no manuseio da máquina administrativa municipal em prol de suas précampanhas, inclusive no setor de mídias, além de suas participações ativas em todas as solenidades da Prefeitura, proferindo
discursos e posando para inúmeras fotografias durante a entrega dos bens aos eleitores, não sendo crível que, como
protagonistas das solenidades, não soubessem que toda a cobertura midiática e fotográfica desses eventos seria veiculada no
site e nas redes sociais da Prefeitura.
Quanto àalegação de que o Prefeito e o Vice-Prefeito não tinham condições de supervisionar todas as atividades
desenvolvidas pela estrutura administrativa municipal, impende ressaltar que a estratégia dos gestores públicos de delegar
para subordinados administrativos a inteira responsabilidade pelo teor da publicidade institucional como forma de se esquivar
de sanções em ações judiciais, não éadmitida pela jurisprudência firmada no TSE, cujo entendimento reforça a obrigatoriedade
do Chefe do Executivo zelar pelo conteúdo da página eletrônica oficial da Prefeitura, mesmo em face da desconcentração
administrativa. Assim, mesmo no caso de eventual delegação a secretários municipais ou equivalentes, será o Prefeito, via de
regra, o principal responsável por eventuais ilicitudes na publicidade institucional do Município.
O que se persegue no combate ao abuso de poder de autoridade ou político-administrativo éo excesso, o uso indevido, o
desvio de poder praticado por determinada autoridade, como também a falta de ética no trato da Administração Pública, o que
restou inequivocamente comprovado no caso dos autos pela análise conjunta e global dos fatos e das provas, que acabaram
por demonstrar grave e reiterada violação a preceitos normativos essenciais –tanto na seara eleitoral, quanto administrativa –
ao equilíbrio do pleito e àpreservação da normalidade e legitimidade das eleições.
Em relação ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97 pela prática de condutas
vedadas, impende reiterar ser incabível em sede de AIJE, por ausência de previsão legal, tendo em vista que as únicas
penalidades previstas no art. 22, inciso XIV da Lei Complementar 64/90 para este tipo de ação são a cassação de registro ou
do diploma e a inelegibilidade por 8 (oito) anos.
Ação de Investigação Judicial Eleitoral que se julga parcialmente procedente para decretar a inelegibilidade dos Promovidos
Raimundo Noronha Filho e (Prefeito de Parambu), Luiz Noronha Júnior (Vice-Prefeito de Parambu), Genecias Mateus Noronha
e Maria Aderlânia Soares Barreto Noronha, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes às Eleições
2018, pela prática de abuso de poder político e de autoridade, com fundamento no artigo 14, §9º, da Constituição Federal e no
artigo 22, XIV, ambos da Lei Complementar nº 64/90, uma vez que todos contribuíram diretamente para a prática dos atos
abusivos, bem como para determinar a cassação dos diplomas dos Promovidos Maria Aderlânia Soares Barreto Noronha
(Deputada Estadual) e Genecias Mateus Noronha (Deputado Federal), na condição de candidatos beneficiários do sobredito
abuso de poder político e de autoridade, com fulcro no artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
Os Embargos de Declaração na Justiça Eleitoral são admissíveis nas mesmas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil, que se encontram arroladas no artigo 1.022, que assim dispõe:
Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II –suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III –corrigir erro material […]
Desse modo, embora sendo certo que a fundamentação dos aclaratórios évinculada ao apontamento das hipóteses
enumeradas, não se pode olvidar que “nas razões recursais deve ser indicado com clareza o vício vislumbrado na decisão
impugnada”, o que não ocorreu na espécie.
Da leitura da ementa supra, bem como do inteiro teor do acórdão (ID 3266077), extrai-se que esta Corte Regional fez
consignar, satisfatoriamente, as razões de seu convencimento para, só então, concluir pela procedência da presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
Senão, vejamos:
O Embargante Raimundo Noronha Filho argui contradição por restar consignado, no voto condutor, precedente do TSE –
prolatado no RESPE nº 156388, da relatoria do Ministro Herman Benjamim –que se refere a caso distinto do ora analisado, a
fim de superar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido em decorrência da diversidade da circunscrição do pleito.
Assevera que o precedente destacado traz como cenário analítico a conduta vedada estabelecida no artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, enquanto o julgado embargado traz o escopo jurídico previsto nos incisos I e IV do mencionado artigo 73 e do artigo
74, todos da Lei das Eleições.
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Pois bem, o que se depreende de imediato da argumentação veiculada ésua ineficácia e desarrazoabilidade. Embora o
precedente em questão –RESPE 156388 –faça referência ao artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, éperfeitamente aplicável ao
caso analisado por esta Corte Eleitoral, que em sede de preliminar, afastou a alegação de inépcia da inicial e impossibilidade
jurídica do pedido fundada em prática de condutas vedadas ocorridas fora da circunscrição do pleito. Nesse sentido bem
pontuou o Ministério Público:
“Logo, não se vislumbra qualquer possível contradição, pois o entendimento emanado pelo TRE invocou um precedente do
TSE que, conquanto contemplasse controvérsia jurídica não idêntica àdesta lide, desenvolveu raciocínio lógico-jurídico
igualmente apto a afastar a tese preliminar exposta nas contestações oferecidas nestes autos”.
Constata-se que o voto condutor deixou claro que a publicidade institucional, independentemente do tipo de eleição (municipal
ou geral), deve sempre observar a determinação constitucional (artigo 37, §1º) e legal (art. 74, da Lei das Eleições), que impõe
o caráter informativo, educativo e orientador a toda e qualquer publicidade realizada pelo poder público.
Sendo assim, embora o caso concreto versasse sobre eleições gerais e não municipais, a jurisprudência do TSE já havia
assentado o entendimento de que a publicidade institucional, ainda que veiculada por esferas do governo cujos cargos estejam
excluídos da disputa, não pode servir a fins eleitoreiros, sob pena de incorrer em abuso de poder político e de autoridade,
conforme se transcreve do acórdão fustigado:
No caso concreto, por se tratar de eleições gerais, em que os cargos em disputa se circunscrevem àesfera federal e estadual,
o Prefeito e o Vice-Prefeito de Parambu, ora investigados, não estariam, em tese, submetidos àlimitação imposta pela regra
eleitoral. A rigor, num exercício objetivo de subsunção do fato ànorma, não se verifica a incidência da conduta vedada do art.
74 no caso em exame, haja vista que a proibição de propaganda institucional não se aplica àesfera municipal, uma vez que os
cargos municipais não estavam em disputa no pleito de 2018.
No entanto, a jurisprudência tem evoluído no sentido de que a verificação que se faz na presente hipótese deve superar a
análise objetiva da norma, ou seja, ir além da simples subsunção da conduta do agente ao tipo legal. Deve-se analisar o
conteúdo e alcance da publicidade para verificar a ocorrência do abuso de poder, independentemente de adequação típica
prévia.
Nessa perspectiva, o TSE tem entendimento no sentido de que a regra de permissão de publicidade institucional fora da
circunscrição do pleito não tem natureza absoluta, pois não autoriza publicidade em benefício de candidato de circunscrição
diversa. (RESPE nº 156388).
Desse modo, não há que se falar em contradição no presente caso.
Quanto àalegação de que “a decisão embargada se mostra contrária ao disposto no artigo 74 da Lei das Eleições, vez que tal
dispositivo legal prevê, tão somente, a imputação de sanção de cassação do registro ou do diploma aos candidatos do pleito,
não trazendo qualquer sanção ao agente político que supostamente cometera a conduta vedada”, verifica-se também uma
falha interpretativa do Embargante, motivo pelo qual a alegada contradição não merece prosperar.
Explico.
Na realidade, o artigo 74 da Lei das Eleições conceitua o chamado abuso de autoridade, remetendo expressamente ao artigo
22 da Lei Complementar nº 64/90, que prevê, no inciso XIV, que caso julgada procedente a representação, além da cassação
do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado, deverá resultar na inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato.
Assim sendo, o argumento de que as sanções do artigo 74 ficam adstritas apenas ao candidato, se afigura falacioso, pois a
interpretação que se extrai da conjugação com o artigo 22 da LC nº 64/90, e por óbvio a mais escorreita, éa de que se o
Representado for candidato eleito, estará sujeito àcassação do diploma, caso contrário, se não for candidato ou não houver
sido eleito, poderá sofrer tão somente pena de inelegibilidade.
Outro ponto alegado pelo Embargante Raimundo Noronha Filho éa omissão quanto àdesnaturação da gratuidade da
distribuição de títulos de terra quando existente contrapartida do beneficiado.
A bem da verdade, a tese da existência de contraprestação por parte dos beneficiados com a entrega dos títulos de terra, o
que afastaria sua gratuidade, em nenhum momento –seja em contestação ou alegações finais –chegou a ser arguida pelos
Investigados no curso da ação, o que demonstra que estes não se desincumbiram de demonstrar o caráter oneroso da doação
dos títulos de terra. Tal alegação só foi trazida àbaila no voto proferido pelo Juiz David Sombra Peixoto, cuja tese foi rechaçada
por esta Corte
Com efeito, o que restou evidenciado do conjunto probatório foi o fato de que bens, indisfarçadamente públicos e/ou custeados
ou subvencionados àsociedade com recursos públicos, e que, portanto, deveriam atender ao bem comum, tiveram sua
distribuição vinculada àpromoção pessoal dos Deputados Genecias e Aderlânia, como meio de favorecimento de suas précandidaturas.
Ademais, não há que se falar em omissão do acórdão, tendo em vista que a sobredita tese foi analisada e discutida pela Corte
Eleitoral quando do voto-vista divergente (da relatoria do Juiz David Sombra), tendo sido afastada pela maioria dos julgadores,
que entenderam pela ocorrência da conduta vedada do inciso IV, do artigo 73, da Lei das Eleições, seguindo o posicionamento
do voto condutor.
Vejamos o que disse o Juiz Federal José Vidal Silva Neto em seu voto-vista, ao acompanhar na íntegra o voto deste relator:
“Tem razão, portanto, o Relator, ao asseverar que “o Ministério Público colacionou vasto acervo probatório de diversos
eventos, que a despeito de terem sido realizados em imóveis públicos e custeados pela Prefeitura de Parambu, se
transmutaram em evidente marketing eleitoral em favor dos investigados Genecias e Aderlânia por meio da efetiva entrega
gratuita de bens (títulos de propriedade rural, certificados de cursos de agricultura, colmeias, alevinos, kits de saúde,
fardamentos) pelas mãos dos próprios Deputados, que desempenharam um papel de protagonismo durante as cerimônias,
vinculando a distribuição desses itens às suas imagens pessoais de pré-candidatos”. (…)
No mesmo sentido votou o Juiz Francisco Érico Carvalho Silveira, que também reconheceu o caráter gratuito dos títulos de
propriedade rural:
O mesmo se aplica no tocante àentrega gratuita de bens e benefícios sociais entregues àpopulação, os quais se deram em
eventos custeados com recursos públicos e sediados em imóveis públicos. Na oportunidade, eis que a população recebeu,
pelas mãos dos referidos Parlamentares, títulos de propriedade rural, certificados de cursos de agricultura, colmeias e
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certificados de curso de manejo apiário, alevinos para peixamento, material e equipamentos hospitalares, e fardamentos
escolar e de gari, todos de forma gratuita. Não há vedação quanto àentrega dos equipamentos, mas évedada a sua utilização
eleitoreira.
Nesse sentido, imperioso acolher, na íntegra, os esclarecedores argumentos do Ministério Público, em sede de contrarrazões:
“Importante perceber que o argumento da existência de decisões do TSE entendendo pela não configuração da conduta
vedada do art. 73, IV, da Lei das Eleições em casos de doações onerosas foi trazido ao debate neste sodalício apenas com o
voto-vista do Desembargador David Sombra, terceiro juiz a votar depois do Corregedor Regional. Quer dizer, o voto condutor já
estava redigido e sufragado por dois pares quando da apresentação desta tese defensiva pela divergência, a qual não foi
acompanhada por nenhum outro membro do colegiado. E cumpre notar, os precedentes do TSE indicados não possuíam
moldura fática efetivamente semelhante às distribuições assistenciais de títulos de terra operados em Parambu/CE e
Crateús/CE, tendo o voto vencido discriminado como contraprestação dos beneficiários in casu tão somente a inalienabilidade
dos imóveis rurais.
Logo não há como cogitar de omissão por ausência de análise expressa no voto condutor de ponto suscitado após seu
exaurimento pelo voto divergente, que não foi acompanhado pelos demais julgadores, os quais não eram obrigados a elaborar
voto-vista ou a redigir o voto condutor com a finalidade de rebater o voto vencido. Como já consignou o TSE: A tese divergente
contida em voto vencido não constitui omissão a ser sanada na via dos aclaratórios, uma vez afastada pela maioria. (Recurso
em Mandado de Segurança nº 58734, Acórdão de 20/2/2018, Relator Min. Tarcísio Vieira, Publicação: DJE –15/3/2018.)
(Negritado).
Desse modo, considerando que a jurisprudência do TSE já sufragou, como bem lembrado pela representante do Parquet, que
a tese divergente contida em voto vencido não constitui omissão a ser sanada na via dos embargos de declaração, tendo em
vista que esta foi efetivamente afastada pela maioria, não há que se falar em omissão do acórdão no presente caso.
Outra omissão apontada pelo Embargante Raimundo Noronha reside no fato da não realização do evento agendado para o dia
12/8/2018.
Necessário reiterar que o sobredito evento foi divulgado no site oficial do município de Parambu, no qual constava convite
àpopulação em nome dos próprios Deputados Genecias e Aderlânia, inexistindo nos autos qualquer prova do cancelamento
deste evento.
O depoimento da testemunha Damião Serafim dos Santos, ao contrário do que aduz o Embargante, confirmou a ocorrência
dos dois eventos destinados àdistribuição dos títulos de terra (ID 221077 e ID 2211227), sendo, portanto, inaceitável a
alegação em contrário.
No tocante àomissão quanto ao Princípio da Proporcionalidade na aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos do
Embargante e cassação de mandatos, percebe-se a manifesta pretensão do Embargante em rediscutir a matéria, aduzindo
aspectos do acórdão cujo mérito já foi exaustivamente abordado por esta Corte Eleitoral.
Segundo as bem versadas palavras do Ministério Público, “tanto nos votos e declarações de voto constantes do acórdão,
quanto nos pronunciamentos orais feitos em sessão, os julgadores exploraram cabalmente a existência de circunstâncias
gravosas suficientes a atrair a configuração de abuso de poder político”. (Negritado).
Imperioso esclarecer, de início, que o Princípio da Proporcionalidade na aplicação das sanções tem incidência restrita àanálise
de per si das condutas vedadas, que embora sejam reconhecidas como espécies do gênero abuso de poder político, estão
submetidas a regime jurídico diverso e devem ser apuradas por meio de Representações simples, sobressaindo-se o fato de
que visam resguardar apenas a igualdade de oportunidades entre os candidatos e não a legitimidade e normalidade das
eleições, como na Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Éque ao analisar o abuso de poder simples, próprio das condutas vedadas, compete ao julgador, em vista do Princípio da
Proporcionalidade, sopesar se a conduta ilícita deve ser sancionada simplesmente com multa ou se sua gravidade exige, além
da multa, a cassação de mandato. Por outro lado, em sede de AIJE, o juízo de proporcionalidade consiste em verificar se a
gravidade da conduta ésuficiente para aplicação de suas pesadas sanções –cassação de mandato e inelegibilidade -, sem
margem para se aplicar isoladamente uma ou outra, por força do disposto no inciso XIV do art. 22, da LC 64/90.
Assim, o inciso XVI, art. 22, da LC nº 64/90, com a redação dada pela LC nº 135/2010, estabelece que “para a configuração do
ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse contexto, a demanda em questão foi examinada àluz da existência ou não de circunstâncias revestidas de gravidade
suficiente para macular a lisura do pleito e que pudessem conduzir àsanção de inelegibilidade, para a qual se exige a mácula
ànormalidade e legitimidade do processo eleitoral, e não a potencialidade de alterar o resultado do certame, como tentou fazer
crer o embargante. Extrai-se trecho do Acórdão:
“O que se persegue no combate ao abuso de poder de autoridade ou político-administrativo éo excesso, o uso indevido, o
desvio de poder praticado por determinada autoridade, como também a falta de ética no trato da Administração Pública, o que
restou inequivocamente comprovado no caso dos autos pela análise conjunta e global dos fatos e das provas, que acabaram
por demonstrar grave e reiterada violação a preceitos normativos essenciais –tanto na seara eleitoral, quanto administrativa –
ao equilíbrio do pleito e àpreservação da normalidade e legitimidade das eleições.
Nessa perspectiva, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral ao asseverar que “diante da pluralidade de atos consumadores
dos ilícitos tipificados pelo art. 73, I e IV, da Lei nº 9.504/97 e da instrumentalização contínua da publicidade institucional do
Município de Parambu em benefício de Aderlânia Noronha e Genecias Noronha”, configurada está a gravidade exigida em
sede de abuso de poder qualificado, nos termos do artigo 22 da LC nº 64/90, impondo-se, assim, as sanções objetivadas na
norma.”
Vale transcrever fragmento do voto-vista do Juiz José Vidal Silva Neto, que ratifica esse entendimento:
“Ainda que as condutas vedadas que ora se analisem estejam descritas também em tipos de condutas vedadas previstos na
Lei das Eleições, sob a égide da Ação de Investigação Judicial Eleitoral são examinadas àluz da figura eleitoral do abuso do
poder político qualificado.”
Com relação às três supostas obscuridades suscitadas pelo Embargante Raimundo Noronha Filho, revelam-se igualmente
inadmissíveis tais pretensões, senão vejamos:
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Quanto ao termo “supostamente”, descrito no acórdão para se referir ao desvirtuamento da propaganda institucional, e o termo
“em tese”, usado para se referir ao controle do Prefeito sobre as publicações institucionais do município, verifica-se que tais
expressões constaram da preliminar de ilegitimidade passiva dos promovidos –que foi rejeitada àunanimidade pelo Tribunal - e
não dos fundamentos de mérito do voto condutor do acórdão.
Ou seja, o mérito da demanda sequer tinha sido enfrentado no acórdão, o que justifica a prudência no enquadramento das
condutas ilícitas, que só restaram cabalmente demonstradas quando do pronunciamento de mérito, momento em que restou
demostrado, no acórdão, que o site oficial da Prefeitura daquele município foi reiteradamente manejado em favor da précampanha eleitoral dos Deputados Genecias e Aderlânia Noronha, tendo o gestor público transformado a publicidade
institucional em instrumento promocional dos seus parentes e aliados políticos.
Inclusive, o voto-vista do Juiz José Vidal Silva Neto, robusteceu assertivamente tal entendimento, conforme se vê adiante:
“Como demonstrado pelo acervo probatório colacionado pela acusação, a publicidade institucional do Município de Parambu
foi completamente depreciada e afastada de sua finalidade constitucional, tendo funcionado apenas como veículo de notícias,
fotografias, convites pessoais e comentários elogiosos parciais em benefício dos pré-candidatos Genecias e Aderlânia,
postados na própria página oficial da Prefeitura e no seu Facebook, cujo assunto solitário era a tendenciosa e difusa
mensagem de que a continuidade da aliança política entre o Prefeito, o irmão e a cunhada, estes no Poder Legislativo Federal
e Estadual, seriam fundamentais para o progresso de Parambu e para a obtenção de mais recursos públicos, melhorias e
obras para a cidade.”
No que se refere ao fato de o Prefeito possuir controle sobre as publicações veiculadas no site da Prefeitura, não há
obscuridade a ser aclarada, tendo em vista que o próprio TSE já decidira pela inaplicabilidade do Princípio da Desconcentração
Administrativa para eximir de responsabilidade o Chefe do Executivo pelo teor da publicidade institucional, sendo portanto,
dever do Prefeito zelar pelo conteúdo do sítio eletrônico e das páginas na internet da Prefeitura, conforme restou consignado
no voto condutor do acórdão:
“Assim, inobstante tenha havido delegação aos secretários municipais ou equivalentes, será o Prefeito, via de regra, o
principal responsável por eventuais ilicitudes na publicidade institucional.”
Cumpre ainda trazer àcolação outro excerto do voto-vista do Dr. José Vidal Silva Neto, que ratifica, com evidência, o voto
condutor do acórdão:
“Descabida a evasiva esgrimida nas contestações de que os Investigados não tinham conhecimento ou controle sobre o
conteúdo da publicidade e das páginas na internet da Prefeitura. (...)
Parece-me bastante improvável que os investigados não soubessem ou não determinassem a meros servidores subordinados
da Prefeitura como e em que circunstâncias o casal se apresentaria nos eventos organizados somente para impulsionar suas
imagens, e qual o teor das mensagens, imagens e discursos proferidos seria exposto nos canais de comunicação e divulgação
institucional das cerimônias.”
Por fim, quanto àalegada ausência de conteúdo eleitoral na veiculação da notícia do evento do dia 29.3.2018, não se vislumbra
plausibilidade na alegação, buscando o Embargante apenas rediscutir o mérito.
A notícia veiculada no site da Prefeitura, em 29.3.2018, embora não contivesse pedido de voto ou alusão expressa ao pleito de
2018, violou gravemente o Princípio da Impessoalidade na publicidade institucional, incorrendo na conduta vedada do artigo 74
da Lei nº 9.504/97, conforme restou demonstrado no Acórdão deste Regional.
Reitere-se o entendimento cabalmente demonstrado no Acórdão de que o Prefeito de Parambu, ora Embargante, na condição
de gestor público, manejou, sistematicamente, a publicidade institucional da Prefeitura no intuito de ressaltar um conceito
positivo e as realizações dos Deputados Genecias e Aderlânia para colaborar com as ações sociais do Município, buscando
enaltecê-los perante o eleitorado e transmitindo a ideia de que se fossem perpetuados nos cargos eletivos trariam novos
recursos e melhorias futuras para Parambu.
Por seu turno, a Embargante Maria Aderlânia Soares Barreto Noronha aduz omissão do acórdão e decadência da ação por
ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário com o Prefeito do Município de Crateús, com o Governador do
Estado do Ceará e com o Presidente da República.
No que se refere ànecessidade de litisconsórcio passivo com o Prefeito do Município de Crateús, tem-se que a causa de pedir
da presente AIJE girava em torno de um conjunto de condutas vedadas perpetradas pelos Investigados no Município de
Parambu, que efetivamente caracterizaram abuso de poder político e de autoridade.
O cerne da questão pairava, dentre outras circunstâncias, sobre uma série de eventos de distribuição gratuita de bens
custeados ou subvencionados pelo Poder Público Municipal de Parambu, transformados em eventos promocionais a favor da
pré-campanha eleitoral dos Deputados Genecias e Aderlânia, sendo essa a razão da configuração do abuso de poder, com
fulcro no inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
Ébem verdade que o acórdão fez menção a uma solenidade de entrega de títulos de terra ocorrida em Crateús e ao total de
votos obtidos pelos Deputados Genecias e Aderlânia nesse município, no entanto, o fez de forma meramente exemplificativa,
buscando ressaltar o “modus operandi” dos referidos Deputados, que atuaram também em Crateús, outro reduto eleitoral,
praticando condutas análogas às de Parambu e alcançando, igualmente, resultados positivos na eleição.
Não há notícia nos autos de que o prefeito de Crateús tenha promovido tal evento, na verdade, nenhuma conduta lhe foi
atribuída durante toda a narrativa da inicial, de modo que seria desarrazoado incluí-lo no polo passivo da demanda, tanto
éassim que nenhuma das partes promovidas, seja durante a fase postulatória, instrução ou mesmo em sede de alegações
finais, alegou a necessidade de formação do referido litisconsórcio.
Colaciono recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que corrobora esse entendimento:
(…) II Decadência 5. Preliminarmente, discute-se se o aniversariante de churrasco promovido durante o período de campanha
eleitoral no município deve ser litisconsorte necessário na ação e se a falta de sua integração àlide acarreta a decadência. 6.
Éno momento da propositura da ação, com base na descrição fática apresentada pelo autor do processo, que se verifica a
regularidade quanto aos aspectos subjetivos da demanda, por força da teoria da asserção. 7. No caso, o litisconsórcio foi
regularmente observado pelo autor da ação ao incluir no polo passivo tanto aquele a quem imputou a responsabilidade pelo
abuso do poder econômico como os candidatos beneficiados. 8. Posterior conclusão sobre a necessidade de participação de
terceiro que não foi incluído como réu na demanda não implica decadência. 9. Sinalização, em obiter dictum, da necessidade
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de rever, para as Eleições 2018, a atual jurisprudência em relação àobrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre
os responsáveis pela prática do ato e os candidatos beneficiados nas AIJEs por abuso de poder. [...]” (TSE - Ac. de 9.5.2019
no REspe nº 50120, rel. Min. Admar Gonzaga, red. designado Min. Luís Roberto Barroso.)
Quanto ànecessidade de litisconsórcio passivo com o Governador do Estado do Ceará e com o Presidente da República, a
Embargante alega que alguns eventos descritos no acórdão foram promovidos em parceria com os Governos Estadual e
Federal, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE) e pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar
e Cooperativismo –SEAD, respectivamente, fazendo com que tais gestores públicos também pudessem vir a ser
responsabilizados.
Aqui cumpre reiterar que o acórdão condenou os Investigados pelo abuso de poder político perpetrado, dentre outras razões,
pelo uso promocional de eventos em prol de candidaturas, nos termos do artigo 73, IV, da Lei das Eleições, deixando evidente
que para a caracterização da referida conduta épreciso que o agente público use da distribuição gratuita de bens e serviços
custeados pelo Governo para favorecer eleitoralmente determinado candidato, incorrendo em desvio de finalidade e violação
ao Princípio da Impessoalidade que rege a Administração Pública, o que restou comprovado no caso concreto.
Traz-se aqui trecho do voto-condutor do acórdão a deixar claro o posicionamento adotado pelo TRE/CE:
“Sabe-se que érequisito indispensável do referido inciso o uso promocional de evento em benefício de determinada
candidatura, ou seja, épreciso que o agente use da distribuição gratuita de bens e serviços em prol de candidato. Na verdade,
o que o referido inciso IV proíbe não éa distribuição gratuita de bens e serviços em si, mas sim o uso promocional e eleitoreiro
que dele se faça, vinculando-a com a candidatura ou com o agente público.” (negritado)
Nesse viés, não érelevante se alguns dos eventos tenham contado com a participação do Governo Federal ou Estadual, o que
interessa, na realidade, éo uso promocional e eleitoreiro dessas solenidades, que foi concretizado pelo Prefeito e pelo VicePrefeito de Parambu, únicos gestores públicos diretamente responsáveis pela efetivação do abuso de poder político no
Município, em virtude de terem desvirtuado a execução de programas assistenciais, financiados com recursos públicos, em
palanque para a pré-campanha dos Deputados Genecias e Aderlânia.
Nesse sentido, vem corroborar o voto-vista do Juiz José Vidal:
“Não havia, ademais, nenhuma necessidade pública para a realização dos eventos. A entrega dos títulos de terra poderia ser
perfeitamente executada no atendimento das repartições competentes no expediente normal. Os veículos oficiais e
ambulâncias não precisavam ser exibidos àpopulação para entrar em uso e servir a suas finalidades práticas. A distribuição de
fardas e certificados a alunos nas próprias escolas e cursos, e de uniformes e materiais de trabalho no local de serviço, era
mais rápida e eficaz. A doação de alevinos e colmeias seria mais adequada se enviados diretamente aos produtores.
A única e incontornável explicação para todas essas solenidades, em que se encenava a benévola e providencial entrega de
todos esses bens e serviços públicos àpopulação, era o de simplesmente celebrar, comemorar e enaltecer as pessoas aí
apontadas como as principais responsáveis pelas emendas parlamentares que tinham trazido os recursos públicos almejados
pelos eleitores: os Deputados Genecias e Aderlânia, explicitamente elogiados nos atos de divulgação e na publicidade do
Município como parceiros fundamentais do Prefeito e do Município de Parambu.”
Portanto, o fato de alguns bens e dotações distribuídos terem, eventualmente, se originado em programas sociais da
competência da União Federal e do Governo Estadual, não significa que os gestores desses entes federativos deveriam ter
figurado no polo passivo da demanda, já que não se evidenciou nenhum nexo de causalidade entre a conduta do Governador
do Estado e do Presidente da República e a vedação insculpida no artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97, não podendo vir a ser
responsabilizados por ilícitos que não deram causa.
Reitere-se que o mau uso do aparelho público municipal se deveu àsua manipulação abusiva, estrategicamente planejada e
concretizada pelo grupo político e familiar detentor do poder no Município de Parambu, realizando megaeventos para a
distribuição gratuita de bens financiados pelo Poder Público, em evidente oportunismo eleitoreiro.
Assim, como ficou demonstrado no acórdão, “o que se combate aqui éo desvio de finalidade, ou seja, um fim especial de agir
consistente em promover politicamente algum candidato fazendo uso do aparelhamento estatal”, e esse desvio foi levado a
cabo pelos Prefeito e Vice-Prefeito de Parambu.
Desse modo, não há que se falar em vício de omissão por ausência de litisconsórcio passivo necessário, muito menos em
decadência da ação.
Por fim, o Embargante Genecias Mateus Noronha alegou obscuridade por não restar claro no acórdão de que forma interferiu
no setor de mídias da Prefeitura de Parambu e por não ter sido demonstrado o seu prévio conhecimento da veiculação da
publicidade institucional, bem como aduziu omissão e contradição por interpretação “em tiras” do artigo 74 da Lei das Eleições;
por ausência de provas robustas e pela não demonstração do dolo no uso indevido dos meios de comunicação social.
Impende salientar, de início, a manifesta pretensão do autor de transformar em vícios de obscuridade, omissão e contradição,
o inconformismo com o resultado do julgamento - cujas teses foram amplamente debatidas e ratificadas pela Corte deste
Regional - no intuito de revisitar matéria regularmente apreciada, providência que não se coaduna com a sistemática dos
Embargos Declaratórios, conforme assentada jurisprudência do colendo TSE:
“(...) Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para promover novo julgamento da causa.” (TSE) Agravo de Instrumento nº 28673,
Acórdão, Relatora Min. Rosa Weber, Dje, 26.11.2019;
Pois bem, a intervenção de Genecias Noronha no setor de mídias restou inequivocamente comprovada pelo próprio Deputado
que teve àsua disposição particular um vídeo de publicidade institucional da Prefeitura, para uso em sua página pessoal do
Facebook, antes mesmo de ser divulgado no site oficial do Município, conforme restou explicitado no Acórdão, verbis:
Além das diversas reportagens, notícias e postagens no site institucional e redes sociais da prefeitura exaltando a figura dos
investigados, exaustivamente demonstradas no item II desta decisão, foi colacionado aos autos um vídeo produzido pela
Prefeitura de Parambu e divulgado nas redes sociais oficiais do município –Facebook e Instagram –em 9.2.2018, tendo esse
mesmo vídeo sido postado pelo Deputado Genecias em seu perfil pessoal do Facebook no dia anterior àsua divulgação pela
Prefeitura, cujo conteúdo deixa às claras a violação ao princípio da impessoalidade, que deve nortear os atos da Administração
Pública, com a exaltação das obras realizadas pelo Prefeito Filho Noronha em parceria com Genecias Noronha. (Trecho do
Voto condutor do acórdão)
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Seria desarrazoado classificar como meras ilações ou conjecturas o elevado grau de intimidade, revelado nos autos, entre o
Deputado Genecias e o Prefeito de Parambu, seu irmão, tanto que os convites àpopulação em nome dos Deputados Genecias
e Aderlânia, a programação futura da agenda desses eventos, os discursos proferidos por ele em todas as solenidades, a
ampla cobertura midiática e fotográfica, tudo isso era feito por intermédio da publicidade institucional da Prefeitura, sendo
inverossímil que Genecias Noronha não detivesse nenhum poder de influência sobre o manejo da máquina administrativa,
inclusive sobre o setor de publicidade.
Vejamos o que diz o Acórdão:
“No tocante ao argumento de que os Investigados Genecias e Aderlânia não possuíam ingerência e nem prévio conhecimento
sobre as matérias publicadas pela Prefeitura, verifica-se não ter fundamento pela simples razão de existir nos autos elementos
probatórios irretorquíveis de que os referidos Deputados –ligados ao Prefeito por um estreito vínculo familiar e partidário –não
só tinham plena ciência, como interviam diretamente no manuseio da máquina administrativa municipal em prol de suas précampanhas, inclusive no setor de mídias, além de suas participações ativas em todas as solenidades da Prefeitura, proferindo
discursos e posando para inúmeras fotografias durante a entrega dos bens aos eleitores, não sendo crível que, como
protagonistas das solenidades, não soubessem que toda a cobertura midiática e fotográfica desses eventos seria veiculada no
site e nas redes sociais da Prefeitura.
Ademais, no momento em que o próprio Genecias postara em seu perfil no Facebook um vídeo de publicidade institucional de
Parambu –inclusive antes mesmo de ser divulgado pelo município –maculado pela promoção de sua imagem pessoal e do
Prefeito, esvaziou completamente a tentativa de se eximir de responsabilidade por desconhecimento das notícias veiculadas
pelo setor de publicidade de Parambu.” (Trecho do Voto condutor do acórdão)
Ademais, o Acórdão demonstrou que a violação ao Princípio da Impessoalidade na publicidade institucional de Parambu foi
reiterada e contumaz durante todo o período pré-eleitoral, ocorrendo de janeiro a junho de 2018, o que demonstra que o
Deputado Genecias possuía conhecimento dos fatos e circunstâncias do ilícito e nada fez para impedi-lo, muito pelo contrário,
atuou como protagonista em todos os eventos da Prefeitura, usufruindo dos benefícios eleitorais daí decorrentes.
O vasto acervo fotográfico, vídeos, convites, postagens e notícias jornalísticas divulgados no site e nas mídias oficiais da
Prefeitura tornou tão explícito o desvio de finalidade na publicidade institucional, que restou improvável que o Deputado
Genecias Noronha, beneficiário direto, dele não tenha tido sequer conhecimento, ainda mais tendo participado ativamente dos
eventos promocionais de sua pré-campanha em Parambu e existindo um estreito vínculo familiar e partidário entre eles.
Além de tudo isso, ressalte-se que o prévio conhecimento dos fatos abusivos pelo beneficiário, em sede de AIJE, épresumível,
já que o abuso de poder tem verificação objetiva quando se busca a cassação do diploma, o que significa dizer que
éirrelevante se o candidato tenha participado dos atos ou mesmo que deles tenha tido conhecimento, sendo suficiente que se
comprove a ocorrência do abuso revestido de gravidade suficiente para macular a legitimidade e normalidade das eleições.
Por fim, quanto aos demais vícios apontados pelo Deputado Genecias Noronha, não passam, mais uma vez, de
inconformismos que denotam propósito de rediscutir a matéria, medida inviável na via aclaratória. Inadmissível a pretensão do
Embargante ao alegar ausência de provas robustas e equívoco na interpretação do artigo 74 da Lei nº 9.504/97.
Todos os argumentos do acórdão foram apreciados àexaustão por esta Corte Eleitoral, inclusive a existência de acervo
probatório robusto da concretização do abuso de poder político e de autoridade, com violação ao Princípio da Impessoalidade
na publicidade institucional de Parambu, conforme se vê na transcrição a seguir:
“A bem da verdade, o teor das matérias divulgadas no site oficial da Prefeitura não traz consigo as características exigidas
pela Constituição Federal, pois nada tinham de caráter educativo, informativo ou de orientação social, mas sim de índole
primordialmente eleitoreira, servindo como instrumento de divulgação pessoal dos gestores municipais e de seus aliados
políticos, com menção a nomes, símbolos e imagens das autoridades públicas.
Além das diversas reportagens, notícias e postagens no site institucional e redes sociais da prefeitura exaltando a figura dos
investigados, exaustivamente demonstradas no item II desta decisão, foi colacionado aos autos um vídeo produzido pela
Prefeitura de Parambu e divulgado nas redes sociais oficiais do município –Facebook e Instagram –em 9.2.2018, tendo esse
mesmo vídeo sido postado pelo Deputado Genecias em seu perfil pessoal do Facebook no dia anterior àsua divulgação pela
Prefeitura, cujo conteúdo deixa às claras a violação ao princípio da impessoalidade, que deve nortear os atos da Administração
Pública, com a exaltação das obras realizadas pelo Prefeito Filho Noronha em parceria com Genecias Noronha.” (Trecho do
Voto condutor do acórdão)
“Como demonstrado pelo acervo probatório colacionado pela acusação, a publicidade institucional do Município de Parambu
foi completamente depreciada e afastada de sua finalidade constitucional. (...) O ataque ao princípio constitucional da
impessoalidade que deve nortear a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
éevidente.” (Trecho do Voto-vista do Dr. Vidal).
Os fatos descritos pelo Ministério Público na inicial foram considerados, por maioria, demasiadamente graves, a ponto de
macular a lisura das eleições e a legitimidade do mandato obtido pelo Embargante Genecias Noronha e sua esposa Deputada
Aderlânia Noronha.
Destaque-se parte do acórdão que revela essa gravidade:
“O que se persegue no combate ao abuso de poder de autoridade ou político-administrativo éo excesso, o uso indevido, o
desvio de poder praticado por determinada autoridade, como também a falta de ética no trato da Administração Pública, o que
restou inequivocamente comprovado no caso dos autos pela análise conjunta e global dos fatos e das provas, que acabaram
por demonstrar grave e reiterada violação a preceitos normativos essenciais –tanto na seara eleitoral, quanto administrativa –
ao equilíbrio do pleito e àpreservação da normalidade e legitimidade das eleições.
Nessa perspectiva, assiste razão ao Ministério Público Eleitoral ao asseverar que “diante da pluralidade de atos consumadores
dos ilícitos tipificados pelo art. 73, I e IV, da Lei nº 9.504/97 e da instrumentalização contínua da publicidade institucional do
Município de Parambu em benefício de Aderlânia Noronha e Genecias Noronha”, configurada está a gravidade exigida em
sede de abuso de poder qualificado, nos termos do artigo 22 da LC nº 64/90, impondo-se, assim, as sanções objetivadas na
norma. (Negritado).
Nesse sentido também ratificou o voto do Dr. Vidal:
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“Este conjunto de situações égravíssima, porquanto envolve abuso do poder político e de autoridade, consistente no uso
indevido da máquina pública do Município e dos cargos políticos exercidos, bem como das prerrogativas funcionais de
propositura de emendas parlamentares, com vistas ao favorecimento eleitoreiro e publicitário das candidaturas a Deputado dos
Investigados, provocando nos munícipes vínculo de notória dependência entre o voto no pleito futuro e a manutenção das
benesses.” (Negritado).
Não houve no julgamento desta AIJE, nenhuma “interpretação em tiras” ou interpretação isolada dos fundamentos fáticojurídicos, mas ao contrário, os Investigados foram condenados por abuso de poder político e de autoridade construído a partir
da conjugação de reiteradas violações ao artigo 73 e 74 da Lei das Eleições, ou melhor, a condenação se deu pela gravidade
das circunstâncias revelada na análise sistemática do “conjunto da obra”, que demonstrou a ocorrência do “abuso de poder
qualificado”, apto a gerar inelegibilidade para o agente.
Por todo o exposto, não subsistem os argumentos dos Embargantes de omissão, contradição ou obscuridade na análise da
moldura fática, cujo teor denotam mera irresignação com o acórdão e buscam rejulgar a causa, o que éincabível em sede de
Embargos de Declaração, nos termos da reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral:
“Ademais, a ausência de demonstração da existência de vícios do julgado, com mera reiteração das teses recursais já
suficientemente combatidas, traduz inconformismo com o resultado do julgamento e, portanto, não enseja a oposição de
embargos declaratórios, os quais, mesmo para fins de prequestionamento, pressupõem a existência de falha passível de ser
sanada na via eleita, de cognição estreita e vinculada, porquanto vocacionada ao aperfeiçoamento do julgado, e não àplena
revisitação de matéria regularmente apreciada pelo órgão julgador.” (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 3567, Acórdão, Relator
Min. Tarcísio Vieira, Dje 02.12.2019).
Isso posto, conheço dos presentes Embargos de Declaração por tempestivos, mas para negar-lhes provimento, mantendo-se
in totum o Acórdão vergastado.
Écomo voto.
Fortaleza, 7 de julho de 2020.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
Corregedor Regional Eleitoral
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) nº 060313397.2018.6.06.0000.
ORIGEM: PARAMBU/CE.
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
EMBARGANTE: GENECIAS MATEUS NORONHA.
Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO - OAB/BA18109, GEORGEA MICHELE
LARANJEIRA FAISLON HUGHES - OAB/DF38987, NADJA GLEIDE SA DAS NEVES - OAB/BA45779, SIDNEY SA DAS
NEVES - OAB/BA19033.
EMBARGANTE: MARIA ADERLANIA SOARES BARRETO NORONHA.
Advogados do(a) EMBARGANTE: FERNANDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - OAB/CE41156, ROBSON HALLEY COSTA
RODRIGUES - OAB/CE27422, JOSE RUBENS DE FIGUEIREDO CORREIA FONTES - OAB/CE19088
EMBARGANTE: RAIMUNDO NORONHA FILHO.
Advogados do(a) EMBARGANTE: HELLEN LUIZA PINHEIRO MARQUES DE SOUZA - OAB/CE41378-B, JOANA ALENCAR
FERREIRA DE CARVALHO - OAB/CE32043, GERALDO DE HOLANDA GONCALVES FILHO - OAB/CE17824
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Decisão: Inicialmente, o Tribunal, por unanimidade, indefere os pedidos de retificação da autuação do processo e de juntada
de documento na fase recursal para manifestação do autor. No mérito, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos presentes embargos, nos termos do voto do Relator.
Participou das votações o Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUIZ FRANCISCO ÉRICO
CARVALHO SILVEIRA.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 07/07/2020.
Processo 0603001-40.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO (11541) nº 0603001-40.2018.6.06.0000.
ORIGEM: TAUÁ/CE
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
EMBARGANTE: CARLOS WINDSON CAVALCANTE MOTA .
Advogado do(a) EMBARGANTE: RENE CORDEIRO GOMES DE FREITAS - OAB/CE38052
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA NO ACÓRDÃO ACERCA DA
FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DIVERGENTE. JUNTADA DA DEGRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS QUE FORMARAM O
RESPECTIVO VOTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
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1. Tratam os autos de Embargos de Declaração interpostos por Carlos Windson Cavalcante Mota em face de acórdão proferido
nos autos da Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral.
2. Na Sessão do dia 14.04.2020 (Sessão TRE/CE n° 27), esta egrégia Corte, apreciando preliminar de ausência de formação
de litisconsórcio passivo necessário, àunanimidade, rejeitou a prefacial. No mérito, também por unanimidade, entendeu pela
procedência da representação pela prática de conduta vedada a agentes públicos e, por maioria, foi fixada a pena de multa no
valor de 15.000,00 (quinze mil) reais ao Representado, ora embargante, nos termos do voto do Relator. Na ocasião, o voto
vencido divergiu, exclusivamente, quanto ao valor da multa aplicada, sugerindo a aplicação do valor mínimo de 5.000 (cinco
mil) UFIR, equivalente a R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 73, §4º da Lei
9.504/97.
3. No recurso aclaratório interposto, o recorrente pede a complementação do acórdão com a inclusão dos fundamentos do voto
divergente, nos termos do art. 941, §3° do Código de Processo Civil de 2015 c/c o art. 65 do Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral.
4. Inicialmente, o voto vencido deve ser expressamente declarado, compondo o acórdão para todos os fins legais. Inteligência
do disposto no art. 941, §3° do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 65 do Regimento Interno desta egrégia Corte. 4.1
Após a juntada pela SEARE - Seção de Acórdãos e Resoluções desta egrégia Corte (ID 3828327) da degravação dos debates
orais ocorridos na sessão de julgamento, que formaram o voto divergente, resta suprida a omissão apontada nos aclaratórios.
4.3 Ademais, as notas de julgamento degravadas devem integrar o acórdão embargado, conforme determina o art. 3°, §1°da
Res. do TSE n° 23.172/2009 c/c o art. 941 do Código de Processo Civil e, ainda, o art. 65 do Regimento Interno desta egrégia
Corte.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Determinação para que as notas de julgamento degravadas de ID 3828327
passem a integrar o acórdão embargado, nos termos da Resolução do TSE n° 23.172/2009, mantendo-se incólumes os demais
termos.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento aos
embargos de declaração, para suprir a ausência no acórdão acerca da fundamentação do voto vencido, determinando, por
conseguinte, que as notas de julgamento degravadas de ID 3828327 passem a integrar o acórdão embargado, nos termos do
art. 3°, §1°da Resolução do TSE n° 23.172/2009, mantendo-se incólumes os demais termos, consoante o voto do Relator.
Fortaleza, 07/07/2020
JUIZ(A) DAVID SOMBRA PEIXOTO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO (11541) nº 0603001-40.2018.6.06.0000.
ORIGEM: TAUÁ/CE
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
EMBARGANTE: CARLOS WINDSON CAVALCANTE MOTA .
Advogado do(a) EMBARGANTE: RENE CORDEIRO GOMES DE FREITAS - OAB/CE38052
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
RELATÓRIO
Tratam os autos de Embargos de Declaração interpostos por Carlos Windson Cavalcante Mota em face de acórdão proferido
nos autos da Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral.
Na Sessão do dia 14.04.2020 (Sessão TRE/CE n° 27), esta egrégia Corte, apreciando preliminar de ausência de formação de
litisconsórcio passivo necessário, àunanimidade, rejeitou a prefacial. No mérito, também por unanimidade, entendeu pela
procedência da representação pela prática de conduta vedada a agentes públicos e, por maioria, foi fixada a pena de multa no
valor de 15.000,00 (quinze mil) reais ao Representado, ora embargante, nos termos do voto desta Relatoria.
Na ocasião, exclusivamente quanto ao valor da multa aplicada, o nobre Juiz Eduardo Torquato Scorsafava apresentou
consistente divergência sugerindo a aplicação da multa no valor mínimo de 5.000 (cinco mil) UFIR, equivalente a R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 73, §4º da Lei 9.504/97. Apesar do bem lançado
voto, a Corte, por maioria, entendeu por bem manter a aplicação da multa no referido valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
No recurso aclaratório interposto (ID 3539627), o recorrente pede a complementação do acórdão com a inclusão dos
fundamentos do voto divergente, nos termos do art. 941, §3° do Código de Processo Civil de 2015 c/c o art. 65 do Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral.
Em despacho (ID 3776277), considerando as questões invocadas nos referidos aclaratórios, determinei o envio dos autos
àSEARE - Seção de Acórdãos e Resoluções desta egrégia Corte, para que fosse feita a degravação da sessão de julgamento
realizada aos 14.04.2020 (Sessão TRE/CE n° 27), especificamente no que pertine ao respeitável voto divergente lançado de
forma oral.
Em certidão (ID 3828177), a Secretaria Judiciária procedeu àjuntada da degravação dos respectivos debates orais ocorridos
que formaram o voto divergente proferido na mencionada sessão de julgamento, em cumprimento ao despacho de ID 3776277.
Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte (ID 3847777), no qual reconheceu a pertinência da
alegação trazida pelo embargante. No entanto, quanto ao mérito, considerando a juntada aos autos pela SEARE da
degravação do voto divergente, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, eis que tal providência acabou
saneando a suposta omissão invocada no aclaratório.
Fortaleza, 7 de julho de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO (11541) nº 0603001-40.2018.6.06.0000.
ORIGEM: TAUÁ/CE
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
EMBARGANTE: CARLOS WINDSON CAVALCANTE MOTA .
Advogado do(a) EMBARGANTE: RENE CORDEIRO GOMES DE FREITAS - OAB/CE38052
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
VOTO
O recurso merece ser conhecido eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
Conforme relatado, tratam os autos de Embargos de Declaração interpostos por Carlos Windson Cavalcante Mota em face de
acórdão proferido nos autos da Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral.
No caso em tela, a decisão embargada foi ementada nos seguintes termos:
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, “B”, DA LEI 9.504/97. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO
REPRESENTAÇÃO.
1. Preliminar –Ausência de Formação de Litisconsórcio Passivo Necessário: Inobstante a existência do entendimento uníssono
do Tribunal Superior Eleitoral acerca da necessidade do agente público responsável pela prática da conduta vedada também
figurar no polo passivo da demanda juntamente com o candidato beneficiado, tal entendimento não exclui a possibilidade de
representação exclusivamente em face do agente público autor da conduta. Isto porque a interpretação jurisprudencial resulta
do contexto de representações por condutas vedadas, previstas no art. 73 da Lei 9.504/97, interpostas exclusivamente em face
do candidato beneficiado, sem a indicação do agente público; e não no sentido contrário, de representações interpostas em
face de agentes públicos, sem a indicação do suposto beneficiário. Precedente TRE/MT. Preliminar Rejeitada.
2. Mérito. No presente caso, em sua inicial, sustenta a douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte que o
representado teria feito 4 (quatro) postagens na página de Facebook da Prefeitura Municipal de Tauá, com publicidade
institucional do projeto Sinalize, bem como de outras obras realizadas, sendo atribuída a obtenção de recursos para a
realização da referida obra ao Deputado Estadual Audic Mota e ao Governador do Estado do Ceará.
3. Compulsando os autos, verifica-se que as publicações feitas pela página do Facebook da Prefeitura Municipal de Tauá
comprovam a ocorrência de conduta vedada, uma vez que demonstram a existência de propaganda institucional do Município
de Tauá com o fim de exaltar a figura do candidato a Deputado Estadual Audic Mota e do Governador do Estado, tendo tais
publicações sido divulgadas em período vedado pela legislação, dias 31 de agosto e dias 03 e 05 de setembro de 2018.
4. Ainda que a publicidade institucional seja delegada administrativamente a terceiros, entende o Tribunal Superior Eleitoral
que, “o chefe do Poder Executivo, na condição de titular do órgão em que veiculada a publicidade institucional em período
vedado, épor ela responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na página”. (TSE, Recurso
Ordinário nº 112456, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE –Diário de justiça eletrônico,
Tomo 163, Data 24/08/2016). 4.1 Sobretudo, quanto àpostagem institucional sem envolvimento de dispêndio de recursos
públicos em sua realização e divulgação, entende o Tribunal Superior Eleitoral que “(…) o fato de a publicidade ter sido
veiculada em rede social de cadastro e acesso gratuito não afasta a ilicitude da conduta.” (TSE, Agravo de Instrumento nº
16033, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE –Diário de justiça eletrônico, Data 11/10/2017).
5. Quanto ao valor da multa a ser aplicada, nos termos do art. 73, §4º, da Lei 9.504/97, esta deverá ser estabelecida, em caso
de prática de conduta vedada, no valor de 05 (cinco) a 100 (cem) mil UFIR, sendo salutar registrar que, nesse exame, cabe ao
Judiciário dosar a multa “de acordo com a capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o
fato atingiu”. (Representação nº 295986, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Volume 21, Tomo 4, Data 21/10/2010, Página 130) 5.1 No caso em comento, considerando que o
representado era o prefeito do município de Tauá, bem como diante da gravidade da conduta (quatro postagens) divulgadas
através do Facebook, rede social de amplo alcance, cuja repercussão do fato éde fácil constatação diante da quantidade de
visualizações dos vídeos divulgados e dos seus respectivos compartilhamentos, entende-se ser aplicável a sanção de multa
equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 73, §4º, da Lei 9.504/97.
6. Procedência da Representação por Conduta Vedada.
Em suas razões recursais (ID 3762677), o embargante pede a complementação do acórdão com a inclusão dos fundamentos
do voto divergente, o qual entendeu pela aplicação da multa no valor mínimo de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais).
Na ocasião, sustenta que ocorreu violação ao art. 941, §3° do Código de Processo Civil de 2015 e ao art. 65 do Regimento
Interno desta egrégia Corte, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou,
se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.
§1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz
afastado ou substituído.
§2º No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três)
juízes.
§3º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais,
inclusive de pré-questionamento.
Regimento Interno TRE/CE
Art. 65 Os acórdãos terão a data da sessão em que se concluir o julgamento e conterão, além da ementa, o relatório, o voto
proferido pelo relator do processo ou pelo juiz designado para redigi-los e o extrato da ata.
Parágrafo único. Também serão incorporados ao acórdão os votos cuja conclusão seja divergente do voto do relator, ainda que
este último tenha sido o vencedor.
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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Trago abaixo, por oportuno, a parte final do acórdão proferido nos autos da presente representação:
ACÓRDÃO
Inicialmente, apreciando preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, a Corte, àunanimidade,
rejeita a prefacial. No mérito, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em julgar
procedente a representação pela prática de conduta vedada a agentes públicos e, por maioria, fixar a pena de multa no valor
de 15.000 (quinze mil) reais, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, que votou
pela aplicação da multa no valor mínimo de 5.000 (cinco mil) UFIR, equivalente a R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos), nos termos do art. 73, §4º da Lei 9.504/97.
De fato, assiste razão ao embargante, senão vejamos.
Segundo os dispositivos legais acima transcritos, o voto vencido deve ser expressamente declarado e compõe o acórdão para
todos os fins legais. Portanto, no caso concreto, houve omissão no acórdão quanto àfundamentação do voto divergente do
eminente Juiz Eduardo Torquatro Scorsavafa.
Trago àbaila importante lição dos doutrinadores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha sobre o assunto:
“Assim, o acórdão, para o CPC-2015, compõe-se da totalidade dos votos, vencedores e vencidos. Se o voto vencido não for
juntado, será caso de nulidade do acórdão, por vício de fundamentação.
(…)
O voto vencido cumpre importante função em um sistema de precedentes obrigatórios, como no CPC-2015. Ao se incorporar
ao acórdão, o voto vencido agrega a argumentação e as teses contrárias àquela que restou vencedora; isso ajuda no
desenvolvimento judicial do Direito, ao estabelecer uma pauta a partir da qual se poderá se identificar, no futuro, a viabilidade
de superação do precedente (art. 489, §1°, VI, e art. 927, §§2°, 3° e 4°, CPC).
Além disso, o voto vencido demonstra a possibilidade de a tese vencedora ser revista mais rapidamente, antes mesmo de a ela
ser agregada qualquer eficácia vinculante, o que pode fragilizar a base da confiança, pressuposto fático indispensável
àincidência do princípio da proteção da confiança (…) O voto vencido mantém a questão em debate, estimulando a
comunidade jurídica a discuti-la.
Note, ainda, que a inclusão do voto vencido no acórdão ratifica a regra imprescindível ao microssistema de formação
concentrada de precedentes obrigatórios: a necessidade de o acórdão do julgamento de casos repetitivos reproduzir àíntegra
de todos os argumentos contrários e favoráveis àtese discutida (arts. 984, §2°, e art. 1.038, §3°, CPC).
A fundamentação, com o acréscimo do voto vencido, cumpre, então, esse novo e importante papel1.
Pois bem, interpostos os presentes embargos, e, para suprir a omissão ali suscitada, entendi pela necessidade da degravação
dos debates orais que formaram o respeitável voto divergente, pelo que determinei o envio dos autos àSEARE - Seção de
Acórdãos e Resoluções desta egrégia Corte, para os devidos fins.
Em pronta e célere resposta, a SEARE proferiu despacho (ID 3828277), procedendo àjuntada da degravação dos
mencionados debates (ID 3828327), os quais colaciono abaixo, na íntegra abaixo:
DESPACHO
Tendo em vista o despacho do juiz David Sombra Peixoto (ID 3776277), nos autos da Representação n.º 060300140.2018.6.06.0000, a Seção de Acórdãos e Resoluções –Seare, procede àjuntada da degravação solicitada, reduzida a
termo, referente especificamente no que pertine ao voto do Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, ocorrido em sessão
de 14.04.2020.
Fortaleza, 17 de junho de 2020.
Alanilson Carvalho Maia
Chefe da Seare
____________________________________________________________________________________
DEGRAVAÇÃO DOS DEBATES OCORRIDOS QUANDO DO VOTO DO JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO
SCORSAFAVA, REDUZIDA A TERMO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO PJE N.º 0603001-40.2018.6.06.0000, EM
SESSÃO DE 14.04.2020.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Eu ouvi atentamente as justificativas apresentadas pelos demais
membros. Eu só indago ao relator se ele mantém o posicionamento inicial de permanecer com a aplicação da multa no mínimo
legal ou vai fazer já o ajuste?
JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO: Dr. Eduardo, eu estava só aguardando o pronunciamento de V. Exa e, diante da indagação
eu, desde já, faço o ajuste no voto no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela Dra. Kamile, inicialmente, e
corroborado pelos demais pares até então.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Com relação ao mérito, eu parabenizo o eminente relator e
também a douta Procuradoria Regional pelo cuidado no exame da matéria. Eu só fico preocupado nesse aumento porque a
gente está desconsiderando a lealdade e a boa vontade do candidato, que, tão logo foi notificado, ele cuidou, tratou de
realmente de estancar a irregularidade eleitoral, e, mesmo assim, a gente está aumentando esta multa em 03 (três) vezes o
valor mínimo. Eu só tenho, assim, a cautela e faço essa reflexão àCorte para o critério objetivo. A gente sai da premissa de que
houve uma divulgação na rede social, mas há prova nos autos, quantos acessos, quanto compartilhamento dessa informação?
Há nos autos isso ou estamos partindo de uma premissa fática? Há provas nos autos de qual foi a amplitude, o impacto dessa
propaganda institucional perante a comunidade local? Há provas disso nos autos? Indago ao relator.
JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO: Há não Dr. Eduardo. Não houve nenhuma análise...
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Preocupa-me muito, e eu sei da preocupação da Corte, e a gente
tem sido, realmente, muito rigoroso, mas me parece que a gente tem que trabalhar um projeto com critério eminentemente
objetivo. Nós estamos, aqui, aumentando a penalidade em 03 (três) vezes o mínimo legal, sem considerar a boa fé do
candidato, que, tão logo foi cientificado da irregularidade, ele tratou
de…
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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JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Nos autos, junto com a inicial, constam várias fotos do Facebook, e, inclusive, uma aqui,
específica, diz que atingiu 6.628 (seis mil, seiscentos e vinte e oito) pessoas.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Éisso que estou perguntando ao relator…
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Têm várias fotos anexadas àinicial, como o procedimento prévio, inclusive o auto de
constatação, a retirada, a intimação após mais ou menos 15 dias. Estou abrindo aqui e estou vendo vários prints de tela,
inclusive certidão do cartório.
JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO: Eu não tinha me atentado a esse detalhe, até porque não houve exaltação desse detalhe por
parte do Ministério Público. Qual éa página aí, Dra. Kamile?
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: São os anexos 1, 2, 3, junto àinicial. Tem todas as fotos, tem certidão do cartório dizendo
data e hora de acesso, de que seria a favor de um deputado do Governo do Estado, no caso, dos ex-beneficiários. Deixa eu
ver aqui outra foto... uma é6.628 (seis mil seiscentos e vinte e oito). A página écurtida por 6.843 (seis mil oitocentos e quarenta
e três) pessoas.
JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO: Eu vi um outro aqui de 751 (setecentos e inquenta e um) visualizações.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: A página ou a propaganda em si? Essa propaganda foi na página.
JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO: Na página do Facebook.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: O fato dessa página ser curtida não necessariamente indica que
esse pessoal que curte a página todos eles tiveram acesso àpropaganda. A minha indagação é: nessa questão da
propaganda, quantas pessoas...
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Na verdade…
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Não éa página. Eu me refiro a essa propaganda institucional.
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Quem curte, na verdade, no mínimo passa por cima da foto, ainda que não se atenta ao
detalhe. Mas a quantidade de visualização ésempre maior do que a quantidade de curtidas.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Mas entenda bem, a gente está presumindo aí que quem curtiu
está vendo a página. Acho que éum tanto quanto perigoso a gente partir dessa premissa daí. Quer dizer uma foto..
DRA. LÍVIA MARIA DE SOUZA (PRE): Dr. Eduardo, não tem como a pessoa curtir uma página sem visualizar. A página do
Facebook que a Dra. Kamile se refere éa página em que consta a propaganda. Não éuma outra página que tem só a prefeitura
como propaganda oficial não.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Entenda bem. O fato de essa página ter seis mil e tantas curtidas,
não necessariamente implica dizer que as seis mil e tantas pessoas tiveram acesso a essa propaganda... trecho inaudível sobreposição de vozes) O que eu quero, apenas, colegas, éque nós tenhamos um critério objetivo.
DR. JOSÉ VIDAL DE SOUSA NETO: Mas nós temos aqui.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Qual o critério objetivo que está sendo utilizado? Éa questão da c
urtição da página em detrimento da boa vontade... Essa conduta, essa glosagem... O que me causa preocupação éa
glosagem, éa glosa da penalidade. Nós estamos saindo de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 15.000,00 (quinze mil), tomando
por base única e exclusivamente o fato da página ter sido curtida por 6.000 (seis mil) pessoas.
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Mas aqui, cada um... está descrito aqui. Tem uma específica…
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: E desconsiderando a atitude, a boa vontade do candidato.
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Tem uma específica, Dr. Scorsafava, de que teve 05 (cinco) comentários, 11 (onze)
compartilhamentos, 751(setecentos e cinquenta e uma) visualizações. Uma específica. Aí decorre várias outras né?
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Diante dessa incerteza, eu vou ficar vencido, prometo refletir. Eu
acho que entre curtidas e a boa vontade, nessa ponderação de valores, no caso específico, eu vou prestigiar a conduta do
candidato, e o meu voto vencido éna aplicação da penalidade mínima.
DR. JOSÉ VIDAL DE SOUSA NETO: Dr. Eduardo, deixa eu só eu tentar sanar essas suas dúvidas. As suas dúvidas foram
exatamente as minhas. O primeiro juiz que pensou em aumentar fui eu. E eu fiquei na dúvida quanto àponderação do fato da
boa vontade do agente público em relação às veiculações que foram feitas. Se nós, por uma hipótese, nós tivéssemos diante
de uma hipótese em que tivesse havido uma só veiculação, eu acho que seria impositivo nós aplicarmos a pena no mínimo,
considerando, aí, a atenuante que foi praticada pelo agente público. O que nós temos aqui, 04 (quatro) veiculações que se
protraíram por um tempo considerável. Então, a situação éobjetivamente diferente. Eu acho que nós devemos observar que o
critério objetivo do número de veiculações ele serve para exasperar, sem ser injusto, a multa acima do mínimo. E mesmo com
a boa vontade aqui do agente público, nós estaríamos, de certa forma, reduzindo. Se fôssemos contabilizar, por exemplo,
5.000 (cinco mil) por cada veiculação, nós estaríamos, em se tratando de 04 (quatro) veiculações, nós estaríamos valorizando
ainda mais a boa vontade dele, porque nós estaríamos retirando, em tese, R$ 5.000 (cinco mil) reais de multa. Quer dizer que
não haveria, na verdade, uma exasperação exorbitante, contando 03 (três) vezes mais. Não sei se esse meu raciocínio, de
certa forma, sana o seu convencimento.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Não, Dr. Vidal. Eu entendo o entendimento de V. Exa, mas ainda
continuo na dúvida, porque, assim, a quantidade, a forma, o tempo que isso perdurou, a conduta. Então, assim, a gente precisa
construir um paradigma de forma mais objetiva possível, para que a gente possa sinalizar, principalmente nesse processo
eleitoral que está aí prestes a se iniciar, uma objetividade na glosagem, na glosa da questão. Então, eu continuo com o
entendimento, prometo refletir. Fica aí a sugestão para que possamos amadurecer e formar, realmente, um ambiente de
ponderação de valores nessa questão da aplicação da multa para os próximos julgamentos. Eu fico vencido e voto pela
aplicação no mínimo legal, considerando as especificidades do caso em julgamento.
DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO: O Dr. Eduardo falou certo quando ele disse, quando ele admitiu
que éo convencimento dele. Tudo bem, mas ele também deve analisar, como a Dra. Kamile disse, quantos acessos tiveram.
Cada caso éum caso. Nós fixamos já o entendimento de que cabe a multa nesse tipo de conduta. Quanto àaplicação da
mesma, isso émuito subjetivo e fica a cargo do julgador.
Fim da degravação
Fortaleza/CE, em 17/06/202
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Da análise dos referidos trechos, vê-se que contemplam o voto divergente, bem como sua integral e substanciosa
fundamentação, restando, assim, suprida a omissão apontada nos aclaratórios.
Vale ressaltar que a Resolução do TSE de n° 23.172/2009 prevê em seu art. 3°, §1° que:
Art. 3º Os acórdãos e as resoluções conterão: (Redação dada pela Resolução nº 23.536/2017):
I –ementa;
II –relatório;
III –fundamentação;
IV –dispositivo.
§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, são partes integrantes dos acórdãos e resoluções as notas de julgamento
degravadas e o extrato da ata.
No mesmo sentido, destaco precedente do colendo Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÕES 2008. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 275, II, DO CE e 5º, XXXV, LIV, LV, da
CF/88. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 275, §4º, DO CE. EXISTÊNCIA. VICE-PREFEITO. CITAÇÃO DENTRO DO
PRAZO DECADENCIAL DE AJUIZAMENTO DA AIJE. AFRONTA AO ART. 47 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste violação do art. 275, II, do CE, haja vista que as notas
taquigráficas integram o acórdão e, na espécie, registram o que foi deliberado na questão, satisfazendo, assim, o requisito do
prequestionamento. Também não subsiste a alegação de que a divisão do tempo de sustentação oral entre os advogados dos
litisconsortes constitui cerceamento de defesa, porquanto não foi apontada violação do dispositivo legal pertinente. 2. Não são
protelatórios os embargos de declaração que apontaram aparentes omissões no julgado regional e pretenderam prequestionar
matéria de direito tida como relevante. 3. Nas ações eleitorais que possam implicar perda do registro ou diploma, há
litisconsórcio passivo necessário entre titular e vice da chapa majoritária. Na espécie, o vice-prefeito foi citado dentro do prazo
decadencial de ajuizamento da AIJE. Desse modo, não houve decadência do direito de ação nem violação do art. 47 do CPC.
4. Na hipótese dos autos, o conhecimento do recurso especial por suposta ofensa do art. 41-A da Lei 9.504/97 demandaria o
reexame de fatos e provas, o que éinadmissível nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Éirrecorrível a decisão que dá provimento a
agravo de instrumento para determinar a subida ou a conversão deste em recurso especial eleitoral, salvo se o regimental
versar sobre pressupostos de admissibilidade do próprio agravo de instrumento, o que não éo caso dos autos. 6. Recurso
especial eleitoral parcialmente provido apenas para afastar a multa decorrente do caráter protelatório dos embargos na origem.
7. Embargos de declaração de folhas 1.103-1.106 não conhecidos. (Recurso Especial Eleitoral nº 156459, Acórdão, Relator(a)
Min. Nancy Andrighi, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 30/08/2011, Página 92) Jurisprudencia degravação
parte integrante acórdão.
Portanto, as referidas notas de julgamento degravadas devem integrar o acórdão proferido na Sessão do dia 14.04.2020
(Sessão TRE/CE n° 39), pois contemplam integralmente o voto vencido, conforme determina o art. 3°, §1°da Res. do TSE n°
23.172/2009 c/c o art. 941 do Código de Processo Civil e, ainda, o art. 65 do Regimento Interno desta egrégia Corte,
mantendo-se incólumes os demais termos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO pelo conhecimento e provimento do recurso de Embargos de Declaração apresentado por CARLOS
WINDSON CAVALCANTE MOTA, para suprir a ausência no acórdão acerca da fundamentação do voto vencido,
determinando, por conseguinte, que as notas de julgamento degravadas de ID 3828327 passem a integrar o acórdão
embargado, nos termos do art. 3°, §1°da Res. do TSE n° 23.172/2009, mantendo-se incólumes os demais termos.
Écomo voto.
Fortaleza-CE, 07 de julho de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
1. DIDIER JR., CARNEIRO D CUNHA, LEONARDO. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos,
ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13ª ed. reform.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. páginas 40/41.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO (11541) nº 0603001-40.2018.6.06.0000.
ORIGEM: TAUÁ/CE
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
EMBARGANTE: CARLOS WINDSON CAVALCANTE MOTA .
Advogado do(a) EMBARGANTE: RENE CORDEIRO GOMES DE FREITAS - OAB/CE38052
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DEGRAVAÇÃO DOS DEBATES OCORRIDOS QUANDO DO VOTO DO JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO
SCORSAFAVA, REDUZIDA A TERMO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO PJE N.º 0603001-40.2018.6.06.0000, EM
SESSÃO DE 14.04.2020. (ID 3828327)
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Eu ouvi atentamente as justificativas apresentadas pelos demais
membros. Eu só indago ao relator se ele mantém o posicionamento inicial de permanecer com a aplicação da multa no mínimo
legal ou vai fazer já o ajuste?
JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO: Dr. Eduardo, eu estava só aguardando o pronunciamento de V. Exa e, diante da indagação
eu, desde já, faço o ajuste no voto no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela Dra. Kamile, inicialmente, e
corroborado pelos demais pares até então.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Com relação ao mérito, eu parabenizo o eminente relator e
também a douta Procuradoria Regional pelo cuidado no exame da matéria. Eu só fico preocupado nesse aumento porque a
gente está desconsiderando a lealdade e a boa vontade do candidato, que, tão logo foi notificado, ele cuidou, tratou de
realmente de estancar a irregularidade eleitoral, e, mesmo assim, a gente está aumentando essta multa em 03 (três) vezes o
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valor mínimo. Eu só tenho, assim, a cautela e faço essa reflexão àCorte para o critério objetivo. A gente sai da premissa de que
houve uma divulgação na rede social, mas há prova nos autos, quantos acessos, quanto compartilhamento dessa informação?
Há nos autos isso ou estamos partindo de uma premissa fática? Há provas nos autos de qual foi a amplitude, o impacto dessa
propaganda institucional perante a comunidade local? Há provas disso nos autos? Indago ao relator.
JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO: Há não Dr. Eduardo. Não houve nenhuma análise…
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Preocupa-me muito, e eu sei da preocupação da Corte, e a gente
tem sido, realmente, muito rigoroso, mas me parece que a gente tem que trabalhar um projeto com critério eminentemente
objetivo. Nós estamos, aqui, aumentando a penalidade em 03 (três) vezes o mínimo legal, sem considerar a boa fé do
candidato, que, tão logo foi cientificado da irregularidade, ele tratou de…
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Nos autos, junto com a inicial, constam várias fotos do Facebook, e, inclusive, uma aqui,
específica, diz que atingiu 6.628 (seis mil, seiscentos e vinte e oito) pessoas.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Éisso que estou perguntando ao relator...
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Têm várias fotos anexadas àinicial, como o procedimento prévio, inclusive o auto de
constatação, a retirada, a intimação após mais ou menos 15 dias. Estou abrindo aqui e estou vendo vários prints de tela,
inclusive certidão do cartório.
JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO: Eu não tinha me atentado a esse detalhe, até porque não houve exaltação desse detalhe por
parte do Ministério Público. Qual éa página aí, Dra. Kamile?
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: São os anexos 1, 2, 3, junto àinicial. Tem todas as fotos, tem certidão do cartório dizendo
data e hora de acesso, de que seria a favor de um deputado do Governo do Estado, no caso, dos ex-beneficiários. Deixa eu
ver aqui outra foto… uma é6.628 (seis mil seiscentos e vinte e oito). A página écurtida por 6.843 (seis mil oitocentos e quarenta
e três) pessoas.
JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO: Eu vi um outro aqui de 751 (setecentos e cinquenta e um) visualizações.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: A página ou a propaganda em si? Essa propaganda foi na página.
JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO: Na página do Facebook.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: O fato dessa página ser curtida não necessariamente indica que
esse pessoal que curte a página todos eles tiveram acesso àpropaganda. A minha indagação é: nessa questão da
propaganda, quantas pessoas…
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Na verdade…
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Não éa página. Eu me refiro a essa propaganda institucional.
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Quem curte, na verdade, no mínimo passa por cima da foto, ainda que não se atenta ao
detalhe. Mas a quantidade de visualização ésempre maior do que a quantidade de curtidas.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Mas entenda bem, a gente está presumindo aí que quem curtiu
está vendo a página. Acho que éum tanto quanto perigoso a gente partir dessa premissa daí. Quer dizer uma foto..
DRA. LÍVIA MARIA DE SOUZA (PRE): Dr. Eduardo, não tem como a pessoa curtir uma página sem visualizar. A página do
Facebook que a Dra. Kamile se refere éa página em que consta a propaganda. Não éuma outra página que tem só a prefeitura
como propaganda oficial não.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Entenda bem. O fato de essa página ter seis mil e tantas curtidas,
não necessariamente implica dizer que as seis mil e tantas pessoas tiveram acesso a essa propaganda... (trecho inaudível sobreposição de vozes) O que eu quero, apenas, colegas, éque nós tenhamos um critério objetivo.
DR. JOSÉ VIDAL DE SOUSA NETO: Mas nós temos aqui.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Qual o critério objetivo que está sendo utilizado? Éa questão da
curtição da página em detrimento da boa vontade… Essa conduta, essa glosagem… O que me causa preocupação éa
glosagem, éa glosa da penalidade. Nós estamos saindo de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 15.000,00 (quinze mil), tomando
por base única e exclusivamente o fato da página ter sido curtida por 6.000 (seis mil) pessoas.
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Mas aqui, cada um... está descrito aqui. Tem uma específica...
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: E desconsiderando a atitude, a boa vontade do candidato.
JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO: Tem uma específica, Dr. Scorsafava, de que teve 05 (cinco) comentários, 11 (onze)
compartilhamentos, 751 (setecentos e cinquenta e uma) visualizações. Uma específica. Aí decorre várias outras né?
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Diante dessa incerteza, eu vou ficar vencido, prometo refletir. Eu
acho que entre curtidas e a boa vontade, nessa ponderação de valores, no caso específico, eu vou prestigiar a conduta do
candidato, e o meu voto vencido éna aplicação da penalidade mínima.
DR. JOSÉ VIDAL DE SOUSA NETO: Dr. Eduardo, deixa eu só eu tentar sanar essas suas dúvidas. As suas dúvidas foram
exatamente as minhas. O primeiro juiz que pensou em aumentar fui eu. E eu fiquei na dúvida quanto àponderação do fato da
boa vontade do agente público em relação às veiculações que foram feitas. Se nós, por uma hipótese, nós tivéssemos diante
de uma hipótese em que tivesse havido uma só veiculação, eu acho que seria impositivo nós aplicarmos a pena no mínimo,
considerando, aí, a atenuante que foi praticada pelo agente público. O que nós temos aqui, 04 (quatro) veiculações que se
protraíram por um tempo considerável. Então, a situação éobjetivamente diferente. Eu acho que nós devemos observar que o
critério objetivo do número de veiculações ele serve para exasperar, sem ser injusto, a multa acima do mínimo. E mesmo com
a boa vontade aqui do agente público, nós estaríamos, de certa forma, reduzindo. Se fôssemos contabilizar, por exemplo,
5.000 (cinco mil) por cada veiculação, nós estaríamos, em se tratando de 04 (quatro) veiculações, nós estaríamos valorizando
ainda mais a boa vontade dele, porque nós estaríamos retirando, em tese, R$ 5.000 (cinco mil) reais de multa. Quer dizer que
não haveria, na verdade, uma exasperação exorbitante, contando 03 (três) vezes mais. Não sei se esse meu raciocínio, de
certa forma, sana o seu convencimento.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA: Não, Dr. Vidal. Eu entendo o entendimento de V. Exa, mas ainda
continuo na dúvida, porque, assim, a quantidade, a forma, o tempo que isso perdurou, a conduta. Então, assim, a gente precisa
construir um paradigma de forma mais objetiva possível, para que a gente possa sinalizar, principalmente nesse processo
eleitoral que está aí prestes a se iniciar, uma objetividade na glosagem, na glosa da questão. Então, eu continuo com o
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entendimento, prometo refletir. Fica aí a sugestão para que possamos amadurecer e formar, realmente, um ambiente de
ponderação de valores nessa questão da aplicação da multa para os próximos julgamentos. Eu fico vencido e voto pela
aplicação no mínimo legal, considerando as especificidades do caso em julgamento.
DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO: O Dr. Eduardo falou certo quando ele disse, quando ele admitiu
que éo convencimento dele. Tudo bem, mas ele também deve analisar, como a Dra. Kamile disse, quantos acessos tiveram.
Cada caso éum caso. Nós fixamos já o entendimento de que cabe a multa nesse tipo de conduta. Quanto àaplicação da
mesma, isso émuito subjetivo e fica a cargo do julgador.
Fim da degravação
Fortaleza/CE, em 17/06/2020.
Degravado por Alanilson Carvalho Maia
Chefe da Seção de Acórdãos e Resoluções - SEARE
Mat. 12003
Revisado por Sandra Mara Vale Moreira
Analista Judiciário
Mat. 11651
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO (11541) nº 0603001-40.2018.6.06.0000.
ORIGEM: TAUÁ/CE
Relator(a): JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO.
EMBARGANTE: CARLOS WINDSON CAVALCANTE MOTA .
Advogado do(a) EMBARGANTE: RENE CORDEIRO GOMES DE FREITAS - OAB/CE38052
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
aos embargos de declaração, para suprir a ausência no acórdão acerca da fundamentação do voto vencido, determinando, por
conseguinte, que as notas de julgamento degravadas de ID 3828327 passem a integrar o acórdão embargado, nos termos do
art. 3°, §1°da Resolução do TSE n° 23.172/2009, mantendo-se incólumes os demais termos, consoante o voto do Relator.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 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 07/07/2020.
Processo 0600544-66.2019.6.00.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESIDÊNCIA
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600544-66.2019.6.00.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REPRESENTANTE: MARIA CONCEICAO CARVALHO FRANKLIN
Advogado do(a) REPRESENTANTE: QUITERIA RISALVA ROSA VIEIRA - CE1338200A
DESPACHO
No presente processo, tem-se como peça inicial o Agravo de Instrumento ID 3738827 interposto diretamente perante o Tribunal
Superior Eleitoral pela Sra. MARIA CONCEICAO CARVALHO FRANKLIN, referindo-se ao processo nº 060010150.2019.6.06.0000 deste Regional.
No mencionado processo, a interessada, postulante ao cargo de Deputada Estadual nas Eleições 2018, teve suas contas
eleitorais desaprovadas em decisão exarada por esta Justiça Especializada, ID 2417277, com determinação de devolução de
R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional. Inconformada com a decisão, a interessada interpôs o
Recurso ID 2482377. Na Decisão de Admissibilidade ID 2497727, esta Presidência negou seguimento ao recurso especial.
Ao analisar o referido Agravo, o relator, na Decisão ID 3738927, não conheceu do mencionado agravo, já que “[...] foi
interposto diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, o que caracteriza irregularidade formal e procedimental [...]”, violando o
art. 279 do Código Eleitoral[1]. Tal decisão transitou em julgado em 2 de março de 2020, conforme certidão ID 3739127.
Considerando o exposto, desarquivem-se os autos eletrônicos nº 0600101-50.2019.6.06.0000 para nele juntar o presente
processo.
Faça-se o devido registro no Sistema de Informações de Contas (SICO).
Após, volte-me concluso.
ÀSecretaria Judiciária (SJU).
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
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[1] Art. 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro em 3 (três) dias, agravo de instrumento.
[...]
§4º Concluída a formação do instrumento o presidente do Tribunal determinará a remessa dos autos ao Tribunal Superior,
podendo, ainda, ordenar a extração e a juntada de peças não indicadas pelas partes.
§5º O presidente do Tribunal não poderá negar seguimento ao agravo, ainda que interposto fora do prazo legal.
[...]
Processo 0602729-46.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESIDÊNCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602729-46.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 FELISBERTO ALEXANDRE ROCHA DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: FELISBERTO ALEXANDRE ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: FELISBERTO ALEXANDRE ROCHA - CE28451
DESPACHO
Considerando que as contas de campanha do Sr. FELISBERTO ALEXANDRE ROCHA, postulante ao cargo de Deputado
Estadual nas Eleições 2018, foram desaprovadas em decisão exarada por esta Justiça Especializada, Acórdão ID 3173877,
decisão mantida em sede de embargos de declaração, Acórdão ID 3423327, com trânsito em julgado em 7 de maio de 2020,
conforme certidão ID 3585577, 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.
Determino, ainda, conforme a referida decisão que se notifique o interessado, por meio de seu(s) advogado(s) habilitado(s) nos
autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional os valores de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta
reais), conforme consignado na decisão exequenda, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida por este
Tribunal.
Transcorrido in albis o prazo, remetam-se os fólios àAdvocacia-Geral da União (AGU) no Ceará, para fins de cobrança, em
cumprimento ao disposto no art. 34, §2º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017[1].
Efetuado o recolhimento e não havendo outras providências, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
[1] Art. 34. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
[...]
§2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado em qualquer fase da
prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena
de encaminhamento das informações àrepresentação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
§3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[...] (destaquei)
Processo 0602179-51.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESIDÊNCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602179-51.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - LUIZ ALDIR DA SILVA - DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: LUIZ ALDIR DA SILVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059
Advogados do(a) REQUERENTE: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059, TERTO MAXIMNIANO DE SOUSA NETO
- CE34468
DESPACHO
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As contas de campanha do Sr. LUIZ ALDIR DA SILVA, postulante ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições 2018, foram
desaprovadas em decisão exarada por este Regional, Acórdão ID 3459727, com determinação de devolução de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, por força do disposto no art. 82, §1º, Res. TSE nº 23.553/2017[1]. Esta
decisão transitou em julgado em 6 de maio de 2020, conforme certidão ID 3573727.
Foram lançadas as informações do referido julgado no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO),
segundo consta do documento ID 3573777.
De acordo com Despacho desta Presidência, ID 3667127, foi determinada a notificação do citado candidato para que pagasse
a quantia mencionada no prazo de 5 (cinco) dias, todavia, quedou-se inerte, consoante certidão ID 3784877.
Remetidos estes autos eletrônicos àAdvocacia-Geral da União (AGU), esta, por meio da petição ID 3867527, informou que
deixou de “[...] protocolar o cumprimento de sentença em razão do baixo valor a ser perseguido, conforme faculta a Portaria
AGU nº 377/2011, editada com fundamento no art. 1º-A da Lei nº 9.469/1997.”
Dessa forma, não havendo outras providências, arquivem-se os autos.
ÀSecretaria Judiciária (SJU).
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
[1] Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a devolução dos recursos
recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem
não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de
cópia digitalizada dos autos àrepresentação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§2º Na hipótese do §1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos
da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
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
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 438/2020
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE n.º 941/2014, e tendo em vista o
contido no expediente PAD n.º 15.062/2020,
RESOLVE, em aditamento à Portaria TRE/CE n.º 1.043/2014, incluir o servidor LUCAS TAVARES TAKADA no rol de
substitutos eventuais da Assessoria do Juiz 4 – ASJU4 e excluir a servidora FLÁVIA ELLERY MONTEIRO PESSOA.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 6 de julho de 2020.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 439/2020
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 15.062/2020,
RESOLVE designar LUCAS TAVARES TAKADA, Técnico Judiciário do TRE/SP removido para este Tribunal, para substituir,
em caráter excepcional, DIANA BASTOS VASCONCELOS BOMFIM MARTINS, como Assessor do Juiz 4, nos períodos de 1ª a
12.6, de 6 a 10.7 e de 13 a 22.7.2020, por motivo de férias da titular.
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 6 de julho de 2020.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
005ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600043-95.2020.6.06.0005
JUSTIÇA ELEITORAL 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600043-95.2020.6.06.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE
REQUERENTE: CLESIO JOSE FELIPE TAVARES
Advogado do(a) REQUERENTE: CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE15946
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA PACOTI INTERESSADO:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB-PACOTI
SENTENÇA
Trata-se de REQUERIMENTO proposto por CLESIO JOSE FELIPE TAVARES em face do diretório municipal/comissão
provisória do PROS - Pacoti.
O requerente argumenta em id 1702459, 1702954 e 1703426 que o partido político, sem especificar qual órgão partidário, teria
providenciado sua inclusão em lista interna em tempo hábil. Argumenta que foi verificada a situação junto a lista interna do
partido (não especificado) e que se encontrava “REGULAR”.
Relata que ao buscar Certidão de filiação partidária perante o site do TSE foi surpreendido com a informação de que estaria
filiado ao PROS e que nunca manifestou vontade ou intenção de se filiar a este partido.
Informa que, na verdade manifestou sua vontade de ser candidato no pleito de 2020 pelo PSDB e que o PSDB teria procedido
sua filiação regular, por ter cumprido os requisitos de ficha preenchida e documentação em tempo hábil.
Solicita, por fim, sua inclusão em lista especial reconhecendo a filiação partidária ao PSDB, desde 01/04/2020, cancelando por
conseguinte a filiação ao PROS.
O Cartório Eleitoral informa em id 1735168 que, tecnicamente, trata-se de exclusão de filiação partidária não solicitada, com
consequente restabelecimento da filiação ao PSDB.
Instado a se manifestar, o PROS - Pacoti quedou-se inerte, conforme se verifica em certidão id 2152174.
Vieram-me os autos conclusos.
Éo relatório. Passo a decidir.
Compulsando os autos, verifico que o requerente apresentou ficha de filiação ao PSDB - Pacoti, com data de filiação em
01/04/2020, conforme se verifica em id 1702160, 1702898 e 1703447. Informação que écoerente com os registros internos do
órgão partidário (PSDB), conforme extraído do sistema FILIA - Módulo Interno (anexos id 1734669 e 1734672).
A filiação partidária pressupõe o requerimento do interessado e o deferimento do pedido pelo órgão partidário, observadas as
regras do seu estatuto (Res. TSE 23.596/19, art. 3°). Ou seja, trata-se de uma relação de natureza bilateral.
No caso em tela, épossível aferir o registro de filiação do requerente aos quadros do PSDB - Baturité, conforme informação
inserida pelo próprio partido no sistema FILIA (id 1734672). Ademais, o requerente apresentou ficha de filiação devidamente
preenchida e com informações coerentes às registradas no sistema pelo partido (1702160, 1702898 e 1703447).
Nesse sentido éa jurisprudência do TSE:
“[...] 1. Se consta do cadastro da Justiça Eleitoral registro da filiação de eleitora na agremiação partidária, o que foi corroborado
por outros documentos acostados aos autos, deve ser reconhecida a regularidade da referida filiação. 2. Reconhecida a
desídia do partido em incluir o nome da filiada na lista encaminhada àJustiça Eleitoral, correto o juízo eleitoral que deferiu o
pleito formulado pela interessada, com base no art. 19, §2º, da Lei nº 9.096/95. [...]” (Ac. de 26.11.2009 no REspe nº 35.793,
rel. Min. Arnaldo Versiani.)
Quanto ao registro de filiação ao PROS - Pacoti, entendo que não pode ser considerado regular, visto que não foram
apresentados documentos capazes de demonstrar a relação bilateral no que se refere a esta filiação.
Devidamente intimado a se manifestar, o PROS - Pacoti não contestou as alegações apresentadas pelo requerente.
Nos termos do art. 344 do CPC/2015:
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor.
Por fim, cumpre esclarecer que, no presente caso, apenas as informações de filiação partidária ao PROS - Pacoti, extraídas do
sistema FILIA, não devem ser levadas a efeito, visto que foram devidamente contestadas.

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 125

Fortaleza, quinta-feira, 9 de julho de 2020

Página 33

“Eleições 2012. Registro de candidatura. Indeferimento. Filiação partidária. Ausência. 1. A relação interna do partido constitui,
conforme previsto no art. 8º, I, da Res.-TSE nº 23.117, um ‘conjunto de dados de eleitores filiados a partido político, destinada
ao gerenciamento pelo órgão partidário responsável por seu fornecimento àJustiça Eleitoral’. Trata-se, pois, de documento
interno e produzido de forma unilateral pela agremiação, razão pela qual não se presta para a comprovação da filiação
partidária. 2. A juntada de documento - certidão que visaria comprovar situação anterior ao ano que antecede as eleições não pode ser admitida quando apresentada somente perante a instância extraordinária. 3. Em regra, não se admite juntada de
documento em recurso especial. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ac. de 12.12.2012 no AgR-REspe nº 28209,
rel. Min. Henrique Neves.)
Pelo exposto, julgo procedente o pedido, devendo-se reverter a filiação de CLESIO JOSE FELIPE TAVARES ao PSDB Pacoti, com consequente exclusão de sua filiação ao PROS - Pacoti.
Registre-se. Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
BATURITÉ, data da assinatura eletrônica.
VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
Juíza Eleitoral da 005ª Zona - Baturité

007ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600068-05.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600068-05.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, JOSE
ALTAITE GOMES DIAS, ELISVALDO CASUSA DA FONSECA
Advogados dos REQUERENTES: PATRICK ESTEVES BATISTA - CE20719, CARLOS OCTAVIO RAUPP BESSA - CE29502
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de Prestação de Contas Anual relativa ao exercício financeiro de 2019 ajuizada pelo Partido da Social Democracia
Brasileira –PSDB de Cascavel.
Ocorre que, consoante certidão da chefe de cartório (ID nº 2137913), o partido não teve vigência no exercício financeiro de
2019, conforme comprova relatório do sistema próprio da Justiça Eleitoral juntado aos autos (ID nº 2137931), estando,
portanto, desobrigado de apresentar a citada prestação de contas anual.
Sucinto relatório. Decido.
Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico –DJE –TRE/CE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cascavel/CE, data da assinatura eletrônica.
Jorge Cruz de Carvalho
Juiz Eleitoral da 7ª ZE
Processo 0600056-88.2020.6.06.0007
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
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
R.h.
Considerando o exposto na petição (ID nº 2243033), DEFIRO o pedido de dilação de prazo por 08 (oito) dias, haja vista tratarse de problemas técnicos para que seja cumprida a determinação constante do despacho (ID nº 1883636).
PINDORETAMA, data da assinatura eletrônica.
JORGE CRUZ DE CARVALHO
Juiz da 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
Processo 0600078-49.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600078-49.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
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REQUERENTE: FRANCISCO ERIVANDO DOS SANTOS, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - PINDORETAMA/CE
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERVAL RUSCELINO PEREIRA PEQUENO - CE25959
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de Prestação de Contas Anual relativa ao exercício financeiro de 2018 ajuizada pelo Partido Republicanos de
Pindoretama.
Ocorre que, consoante certidão da chefe de cartório (ID nº 2231743), o partido não teve vigência no exercício financeiro de
2018, conforme comprova relatório do sistema próprio da Justiça Eleitoral juntado aos autos (ID nº 2231910), estando,
portanto, desobrigado de apresentar a citada prestação de contas anual.
Sucinto relatório. Decido.
Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico –DJE –TRE/CE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Pindoretama/CE, data da assinatura eletrônica.
Jorge Cruz de Carvalho
Juiz Eleitoral da 7ª ZE
Editais
Processo 0600075-94.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600075-94.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CASCAVEL/CE, EDUARDO
BESERRA OLIVEIRA, MATHEUS SILVEIRA DANTAS INTERESSADO: CARLOS FRANCISCO INACIO SOARES, CARLOS
DAVID BEZERRA VASCONCELOS
Advogado dos REQUERENTES: VICTOR COELHO BARBOSA - CE34958 EDITAL N.º 37/2020
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 2017 e 2018 apresentadas 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 06 (seis)
dias do mês de julho 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
Processo 0600075-94.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600075-94.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CASCAVEL/CE, EDUARDO
BESERRA OLIVEIRA, MATHEUS SILVEIRA DANTAS INTERESSADO: CARLOS FRANCISCO INACIO SOARES, CARLOS
DAVID BEZERRA VASCONCELOS
Advogado dos REQUERENTES: VICTOR COELHO BARBOSA - CE34958 EDITAL N.º 37/2020
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 2017 e 2018 apresentadas 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 06 (seis)
dias do mês de julho 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
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Processo 0600073-27.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600073-27.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: DEMOCRACIA CRISTA - ORGAO PROVISORIO - CASCAVEL - CE - MUNICIPAL, BARBARA PAULINE
CAMINHA LUCENA, CLESIO SILVA SANTOS
Advogado dos REQUERENTES: JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUZA JUNIOR - CE35049
EDITAL N.º 38/2020
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 àPrestação de Contas Anual
do Exercício Financeiro 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 06 (seis)
dias do mês de julho 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
Processo 0600074-12.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600074-12.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CASCAVEL/CE, EDUARDO
BESERRA OLIVEIRA, MATHEUS SILVEIRA DANTAS INTERESSADO: CARLOS FRANCISCO INACIO SOARES, CARLOS
DAVID BEZERRA VASCONCELOS
Advogado dos REQUERENTES: VICTOR COELHO BARBOSA - CE34958
EDITAL N.º 37/2020
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 2017 e 2018 apresentadas 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 06 (seis)
dias do mês de julho 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
Processo 0600074-12.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600074-12.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CASCAVEL/CE, EDUARDO
BESERRA OLIVEIRA, MATHEUS SILVEIRA DANTAS INTERESSADO: CARLOS FRANCISCO INACIO SOARES, CARLOS
DAVID BEZERRA VASCONCELOS
Advogado dos REQUERENTES: VICTOR COELHO BARBOSA - CE34958
EDITAL N.º 37/2020
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 2017 e 2018 apresentadas 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 06 (seis)
dias do mês de julho 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
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Processo 0600073-27.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600073-27.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: DEMOCRACIA CRISTA - ORGAO PROVISORIO - CASCAVEL - CE - MUNICIPAL, BARBARA PAULINE
CAMINHA LUCENA, CLESIO SILVA SANTOS
Advogado dos REQUERENTES: JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUZA JUNIOR - CE35049
EDITAL N.º 38/2020
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 àPrestação de Contas Anual
do Exercício Financeiro 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 06 (seis)
dias do mês de julho 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
Processo 0600073-27.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600073-27.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: DEMOCRACIA CRISTA - ORGAO PROVISORIO - CASCAVEL - CE - MUNICIPAL, BARBARA PAULINE
CAMINHA LUCENA, CLESIO SILVA SANTOS
Advogado dos REQUERENTES: JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUZA JUNIOR - CE35049
EDITAL N.º 38/2020
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 àPrestação de Contas Anual
do Exercício Financeiro 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 06 (seis)
dias do mês de julho 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
Processo 0600074-12.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600074-12.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CASCAVEL/CE, EDUARDO
BESERRA OLIVEIRA, MATHEUS SILVEIRA DANTAS INTERESSADO: CARLOS FRANCISCO INACIO SOARES, CARLOS
DAVID BEZERRA VASCONCELOS
Advogado dos REQUERENTES: VICTOR COELHO BARBOSA - CE34958
EDITAL N.º 37/2020
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 2017 e 2018 apresentadas 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 06 (seis)
dias do mês de julho 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
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Processo 0600075-94.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600075-94.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CASCAVEL/CE, EDUARDO
BESERRA OLIVEIRA, MATHEUS SILVEIRA DANTAS INTERESSADO: CARLOS FRANCISCO INACIO SOARES, CARLOS
DAVID BEZERRA VASCONCELOS
Advogado dos REQUERENTES: VICTOR COELHO BARBOSA - CE34958 EDITAL N.º 37/2020
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 2017 e 2018 apresentadas 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 06 (seis)
dias do mês de julho 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

012ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL nº 12/2020  12ª ZE/CE
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS OU SUSPENSAS PELO JUÍZO DA 12ª ZONA ELEITORAL/CE
JUNHO/2020
PRAZO: 10 DIAS
A EXMA. SRA. DRA. ANA CÉLIA PINHO CARNEIRO, MMª. Juíza respondendo pela 12ª Zona Eleitoral do Ceará, que
compreende os municípios de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com
as orientações do art. 15 do Provimento N.º 7/2014-CRE/CE, que introduziu o subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de
Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento N.º 1/2014-CRE/CE;
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que as relações das inscrições eleitorais
CANCELADAS e SUSPENSAS, no período de junho de 2020, estão disponíveis na Secretaria do Cartório da 12ª Zona
Eleitoral/CE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereçam contestação, nos termos do art. 77, inc. II, do Código Eleitoral.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MMª. Juíza Eleitoral afixar o presente Edital no átrio do Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Senador Pompeu, Estado do Ceará, aos 30 (trinta) dias do mês de junho do ano de 2020
(dois mil e vinte). Eu, Linda Maria Vitoriano Melo, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital, que é subscrito pela
MMª. Juíza Eleitoral.
Ana Célia Pinho Carneiro
Juíza da 12ª Zona Eleitoral (respondendo)

014ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600021-10.2020.6.06.0014
JUSTIÇA ELEITORAL 014ª ZONA ELEITORAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-10.2020.6.06.0014 / 014ª ZONA ELEITORAL DE LAVRAS DA
MANGABEIRA CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogados do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO FEITOSA CARVALHO GOMES - CE13398, DIEGO DE ANDRADE TRINDADE
- CE40867-A, LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
INTIMAÇÃO De ordem do Exmo. Sr. Juiz Eleitoral, Dr. Hyldon Masters Cavalcante Costa, INTIMO o Partido para que, no
prazo de 5 dias, apresente as devidas procurações do Presidente e do Tesoureiro. Lavras da Mangabeira, 7 de julho de 2020.
RONALDO QUINDERÉ MORENO Chefe de Cartório
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019ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600023-62.2020.6.06.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600023-62.2020.6.06.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERENTE: AVANTE COMISSAO PROVISSORIA MUNICIPAL TAUA CE
Advogado do(a) REQUERENTE: DILSON SILVA DA CRUZ - BA65501
REQUERIDO: #-JUIZ ELEITORAL 19 ZONA
SENTENÇA
O partido politíco em epígrafe, ingressou com a presente Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2019.
Consoante certidão do Cartório Eleitoral de ID n° 2226867, já tramita neste Juízo outra ação com as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
A todo o tempo, deve o magistrado verificar a existência das condições da ação, bem assim dos pressupostos processuais,
zelando pela regularidade do processo.
O art. 485, V, do NCPC, aplicado também aos feitos eleitorais, prevê a extinção do processo, sem apreciação do mérito,
“quando o juiz reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.
A doutrina nomina tais formas de pressupostos processuais negativos, ou seja, sua inexistência écondição para o
desenvolvimento regular do processo, devendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, §3°, do NCPC.
De acordo com o art. 337, §1°, do mesmo diploma legal, a litispendência verifica-se quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
Tal hipótese enquadra-se perfeitamente no caso em tela.
Ademais, a jurisprudência do Egrégio TSE, éunânime nesse sentido. Senão, vejamos:
RECURSO - MANDADO DE SEGURANCA - DECISAO NO SENTIDO DA EXTINCAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DO MERITO. O RECURSO CABIVEL E O ORDINARIO, NAO SENDO APROPRIADO O DE QUE COGITA O ARTIGO 276 DO
CODIGO ELEITORAL, OU SEJA, O ESPECIAL. LITISPENDENCIA. CONSTATADA A REPETICAO DE ACOES, IMPOE-SE A
EXTINCAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MERITO.
(RMS - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANCA nº 1999 - /MT Acórdão nº 1999 de 30/11/1993 Relator(a) Min. MARCO
AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 11/02/1994, Página 1517)
Isto posto, em consonância com as razões acima esposadas, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos
do art. 485, V, do NCPC.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Sem custas.
Publique-se, registre-se e Intime-se.
Expedientes necessários.
Tauá/CE, data da assinatura eletrônica dos autos.
MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA
Juiz Eleitoral da 19ª Zona

029ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600013-85.2020.6.06.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE LIMOEIRO DO NORTE CE
EDITAL Nº 015/2020
O Excelentíssimo Sr. Dr. Sérgio Augusto Furtado Neto Viana, MMº. Juiz Eleitoral (respondendo) da 29ª ZE/Limoeiro do NorteCe, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que os partidos políticos abaixo
relacionados, sediados nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, Estado do Ceará, apresentaram declarações de
ausência de movimentação de recursos referentes ao Exercício de 2019. Faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 3
(três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação, a qual deve ser apresentada em petição
fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis
no período, tudo conforme o previsto no art. 44, I da Res. TSE nº 23.604/2019:
Limoeiro do Norte:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO –PSD
Presidente - JOÃO VALCLEIDE DE CASTRO MOURA
Tesoureiro - HÉLIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS
Autos Nº - 0600013-85.2020.6.06.0029
PARTIDO LIBERAL –PL
Presidente - CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
Tesoureiro - JAYME ANTONIO CONRADO ALMEIDA
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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Autos Nº 0600015-55.2020.6.06.0029
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Presidente - IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS
Tesoureiro - ANTONIO JERRIVAN FILHO
Autos Nº 0600014-70.2020.6.06.0029
PARTIDO COMUNISTA do BRASIL –PC do B
Presidente Estadual - LUIS CARLOS PAES DE CASTRO,
Tesoureiro Estadual –SONIA MARIA PINHEIRO DE FREITAS
Autos Nº 0600019-92.2020.6.06.0029
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT Presidente - JOÃO DILMAR DA SILVA
Tesoureiro - RENATO DAMASCENO MOURA
Autos Nº 0600020-77.2020.6.06.0029
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Presidente - ITALO DIOGENES HOLANDA BEZERRA
Tesoureiro - HERISON WESLEY FREITAS DE SOUSA
Autos Nº 0600023-32.2020.6.06.0029
Quixeré:
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA –PDT
Presidente - FRANCISCO RAIMUNDO SANTIAGO BESSA
Tesoureiro - RENATA SANTIAGO HONORATO SILVA,
Autos Nº 0600016-40.2020.6.06.0029
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Juiz Eleitoral a publicação no Diário de Justiça
Eletrônico (DJE) do TRE-CE. Dado e passado nesta cidade de Limoeiro do Norte-CE, aos 08 (oito) dias do mês de julho do
ano de dois mil e vinte (2020). Eu, ____ (Edgar Chaves Júnior), Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que
ésubscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral.
Sérgio Augusto Furtado Neto Viana
Juiz Eleitoral da 29ª ZE-CE
(respondendo)
Processo 0600021-62.2020.6.06.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE LIMOEIRO DO NORTE CE
EDITAL Nº 016/2020
O Excelentíssimo Sr. Dr. Sérgio Augusto Furtado Neto Viana, MMº. Juiz Eleitoral (respondendo) da 29ª ZE/Limoeiro do NorteCe, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos dos §§2º e 3º do art. 31 da
Res. TSE nº 23.604/2019, que a partir da publicação deste edital está aberto o prazo de 05 (cinco) dias para que o Ministério
Público Eleitoral (MPE) ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas anual relativa ao ano de 2019
apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Limoeiro do Norte-Ce (Autos Nº 0600021-62.2020.6.06.0029). Podem,
ainda, o MPE ou qualquer partido político, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de
qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, o partido e seus filiados estejam
sujeitos. Deve a referida impugnação ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juízo Eleitoral desta 29ª ZE-CE no
prazo acima especificado.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Juiz Eleitoral a publicação no Diário de Justiça
Eletrônico (DJE) do TRE-CE. Dado e passado nesta cidade de Limoeiro do Norte-CE, aos 08 (oito) dias do mês de julho do
ano de dois mil e vinte (2020). Eu, ____ (Edgar Chaves Júnior), Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que
ésubscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral.
Sérgio Augusto Furtado Neto Viana
Juiz Eleitoral da 29ª ZE-CE
(respondendo)

036ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600017-04.2020.6.06.0036
JUSTIÇA ELEITORAL 036ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600017-04.2020.6.06.0036 / 036ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE
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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REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB, TERCIO DOS SANTOS ROCHA
RESPONSÁVEL: MARIA TAINA ALVES PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: TICIANE ROCHA PEREIRA - CE37533 REQUERIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL
DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE
INTIMAÇÃO
ÀSenhora
TICIANE ROCHA PEREIRA
ADVOGADA OAB/CE 37.533
Por determinação da Excelentíssima Juíza desta 36ª Zona Eleitoral, ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO, fica Vossa Senhoria
INTIMADA para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar documentos/informações solicitadas na informação do Cartório
Eleitoral (ID 2205450), conforme artigos 28 e 35 da Resolução TSE nº 23.604/2019
São Gonçalo do Amarante, (data registrada no sistema).
CARLOS EDUARDO AZEVEDO DE ARAÚJO
Técnico Judiciário - Matrícula TRE/CE 75.924

038ª Zona Eleitoral
Editais
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EDITAL nº 015/2020
(Publicação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Exercício Financeiro: 2019)
A Excelentíssima Senhora Dra. Samara Costa Maia, MMª. Juíza Eleitoral desta 38ª Zona Eleitoral, Município e Comarca
de Campos Sales, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 44, I, da
Resolução TSE nº 23.604/2019,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que os responsáveis pela agremiação
partidária abaixo relacionados, apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de
01/01/2019 a 31/12/2019, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2019, facultando-se ao
Ministério Público Eleitoral, partido político ou qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, na forma do art. 44, I, da Resolução
TSE nº 23.604/2019:
PARTIDO
PARTIDO CIDADANIA (SUCESSOR DO PPS),
CAMPOS SALES-CE
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO-PMDB - CAMPOS SALE/CE

RESPONSÁVEIS
ROBSON DE ANDRADE MIRANDA – PRESIDENTE
RITA QUINTINO DE SOUSA - TESOUREIRO
ANGELA MARA ALENCAR SANTOS -PRESIDENTE
MANOEL EUGENIO FILHO -TESOUREIRO

PARTIDO SOCIAL
CAMPOS SALES

CEZAR CALS ANDRADE COSTA - PRESIDENTE
ROMULO ALCANTARA GOSMES DE ANDRADE COSTA
- TESOUREIRO
CAIO SÉRGIO FERREIRA FREITAS - PRESIDENTE
CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE
- TESOUREIRO

DEMOCRÁTICO

PARTIDO VERDE- CAMPOS SALES

DE

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Excelentíssima Sra. Juíza Eleitoral expedir o presente Edital, que
será publicado no DJE. Dado e passado nesta Cidade de Campos Sales-CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de dois
mil e vinte. Eu, Jacob Vasconcelos Matos, Chefe de Cartório da 38ª Zona Eleitoral, digitei e conferi o presente edital, que é
subscrito pela Exma. Juíza desta Zona Eleitoral.
Samara Costa Maia
Juíza Eleitoral

047ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600026-30.2020.6.06.0047
JUSTIÇA ELEITORAL 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600026-30.2020.6.06.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
RESPONSÁVEL: NATHALIA LIMA GIRAO, LEIDIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB INTERESSADO: JOSE SIVAL SARAIVA, JOSE CLAUDIO SILVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO - CE27565 Advogados do(a) REQUERENTE:
FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO - CE27565, RODOLFO DIOGO DE SAMPAIO FILHO - CE23814
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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EDITAL N.º 033/2020
Prazo : 03 (três) dias
A MMª. Juíza Eleitoral respondendo por esta 47ª Zona –Morada Nova e Ibicuitinga, Dra. Anne Carolline Fernandes Duarte, no
uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que o partido político abaixo relacionado
apresentou ao Cartório Eleitoral da 47ª Zona de Morada Nova/CE, a Declaração de ausência de movimentação de recursos ou
arrecadação de bens estimáveis em dinheiro referente ao exercício financeiro de 2019, prevista no art. 32, §4º, da Lei nº
9.096/1995, art. 28, §3º, da Resolução do TSE nº 23.546/2017 e art. 28, §4º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, para que no
prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital no DJE/TRE-CE, qualquer interessado possa impugná-la mediante
petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis em dinheiro no período efetuado pelo partido político abaixo identificado, conforme art. 45, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.546/2017 e art.44, inciso I da Resolução TSE nº 23.604/2019.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a MMª. Juíza Eleitoral que se expedisse o presente Edital, que será
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Dado e passado nesta cidade de Morada Nova/CE, aos 07 dias do mês de julho de 2020. Eu, Lorena Freire Figueiredo, Chefe
de Cartório, digitei o presente edital.
Anne Carolline Fernandes Duarte
Juíza Eleitoral da 47ª Zona- respondendo
Processo 0600034-07.2020.6.06.0047
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
REPRESENTAÇÃO (11541)
PROCESSO Nº 0600034-07.2020.6.06.0047
REPRESENTANTE: JOSE VANDERLEY NOGUEIRA Advogados do(a) REPRESENTANTE: PAULO REINERIO DE ARAUJO
CAVALCANTE - CE8040, PAULO SUDERLAN RAULINO GIRAO - CE21111 REPRESENTADO: SINDICATO DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO
DECISÃO
Tratam-se de requerimentos apresentados pelo representante, protocolados em 06/07/2020, às 13h19min, e em 07/07/2020,
às 10h04min.
No primeiro requerimento, ID 2280108, ésolicitada a juntada de documentos aos autos, os quais já se encontram devidamente
juntados, conforme certidão ID 2322117, não havendo mais providências a serem determinadas.
Na petição ID 2309557, o representante peticiona a intimação do Ministério Público, para apuração dos fatos que narra.
Ocorre que este Juízo já determinou a remessa dos autos para manifestação ministerial, na decisão ID 2267242, o que deve
ocorrer logo após o decurso para apresentação de defesa pelos representados.
Dê-se a continuidade regular do feito.
Intime-se o representante.
MORADA NOVA, 7 de julho de 2020
ANNE CAROLLINE FERNANDES DUARTE
Juíza Eleitoral da 047ª ZE-CE, em respondência

062ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600020-75.2020.6.06.0062
JUSTIÇA ELEITORAL 062ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA ALEGRE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600020-75.2020.6.06.0062 / 062ª ZONA ELEITORAL DE VÁRZEA ALEGRE
CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046
EDITAL Nº 18/2020
Autos nº: 0600020-75.2020.6.06.0062
Ação: Prestação de Contas –Exercício Financeiro 2019
Interessado: Partido Comunista do Brasil –PC do B –Farias Brito
Responsáveis pelo Partido: Luís Carlos Paes de Castro, presidente, e Sônia Maria Pinheiro de Barros, tesoureiro(a).
O Dr. David Melo Teixeira Sousa, Juiz Eleitoral desta 62ª Zona eleitoral, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc...
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL virem, ou dele tomarem conhecimento, que a Direção Municipal/Comissão
Provisória do: Partido Comunista do Brasil –PC do B –Farias Brito apresentou a Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos referente ao exercício financeiro 2019, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do Edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, com fulcro no
art. 44, I da Res. TSE nº 23.604/2019.
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E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente Edital
no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Várzea Alegre-CE, 06 de julho de 2020. Eu, ___, Roberto Wagner Lourenço Lima, Chefe de Cartório, digitei o presente edital,
que ésubscrito pelo Juiz Eleitoral.
DAVID MELO TEIXEIRA SOUSA
Juiz Eleitoral

063ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600028-49.2020.6.06.0063
JUSTIÇA ELEITORAL 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600028-49.2020.6.06.0063 / 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL RESPONSÁVEL: ADRIANO
JOSE DA SILVA, ADEILSON ALEXANDRE DA SILVA, JOSE RAULINO DA SILVA JUNIOR, MARIANA COSTA ALENCAR
Advogado do(a) REQUERENTE: VINICIUS PINHEIRO MELO - CE24353 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VINICIUS
PINHEIRO MELO - CE24353 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VINICIUS PINHEIRO MELO - CE24353
DESPACHO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do PSD de Boa Viagem/CE, realizada por meio da Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos (DAMR) no período de 2019.
Emitida certidão do Cartório desta Zona Eleitoral, restaram configuradas algumas irregularidades processuais, pelo que vieram
os autos conclusos. (doc. nº 2206800)
Inicialmente, anoto que não subscreveram a DAMR o presidente da sigla e seu tesoureiro em 2019, JOSE RAULINO DA
SILVA JUNIOR e MARIANA COSTA ALENCAR, conforme determina o art. 28, §4 º, II, da Res. TSE nº 2.604/2019. (doc. nº
1882952)
Verifico, ainda, que as partes devem ser representadas por advogados (art. 31, II, da mencionada Resolução) e que,
consoante §2º do art. 32 da Resolução nº 23.604/2019, o Juiz poderá, a qualquer tempo, determinar a notificação dos
responsáveis para constituírem patrono nos autos.
Nesse sentido, o art. 29 c/c o art. 31, II da Res. TSE n.º 23.604/2019, que obrigam os responsáveis a constituírem advogado,
não foi obedecido, uma vez que se observa a ausência de procuração ad judicia nos autos em nome do presidente e do
tesoureiro do órgão em 2019.
Ainda quanto àrepresentação processual, convém esclarecer que a procuração juntada aos autos patrocina apenas os
interesses do partido político e dos atuais dirigentes (doc nº 1709171). Em virtude disso, devem os interessados serem
notificados para regularizar a representação processual.
Assim sendo, CHAMO O FEITO ÀORDEM para DETERMINAR a notificação:
a) do presidente e tesoureiro do partido no exercício a que se refere a prestação de contas (2019, no endereço informado no
SGIP3 e, subsidiarimente, no constante de seus cadastros eleitorais, para, no prazo de 3 (três) dias, juntar procuração aos
autos.
b) do órgão partidário através do DJE do TRE/CE, ante a representação processual, para providenciar a CORRETA
identificação e assinatura da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada, sob pena de julgamento
das contas como não prestadas. (Art. 45, IV, b)
Expedientes necessários.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600035-41.2020.6.06.0063
JUSTIÇA ELEITORAL 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600035-41.2020.6.06.0063 / 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MADALENA - CE - MUNICIPAL RESPONSÁVEL: MARIA
SONIA DE OLIVEIRA COSTA, FRANCISCO DIEGO GOMES PEREIRA, PEDRO ADRIANO CRUZ COSTA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSIFRAN MAGALHAES ALVES - CE27655
DESPACHO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do MDB de Madalena/CE, realizada por meio da Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos (DAMR) no período de 2019.
Emitida certidão do Cartório desta Zona Eleitoral, restaram configuradas algumas irregularidades processuais, tendo vindo os
autos conclusos.
Inicialmente, anoto que não estão identificados os subscritores da DAMR, como determina o art. 28, §4 º, II, da Res. TSE nº
2.604/2019. (doc. nº 2113783)
A autuação do processo, por sua vez, deverá obedecer a determinação constante do art. 31, I e II, da Resolução TSE nº
23.604/2019, dela constando o nome do órgão partidário, dos atuais presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem
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funções equivalentes, bem como do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no
exercício financeiro da prestação de contas (2019).
Verifico, ainda, que as partes devem ser representadas por advogados (art. 31, II, da mencionada Resolução) e que,
consoante §2º do art. 32 da Resolução nº 23.604/2019, o Juiz poderá, a qualquer tempo, determinar a notificação dos
responsáveis para constituírem patrono nos autos.
Nesse sentido, o art. 29 c/c o art. 31, II da Res. TSE n.º 23.604/2019, que obrigam os responsáveis a constituírem advogado,
não foi obedecido, uma vez que se observa a ausência de procuração ad judicia nos autos.
Ainda quanto àrepresentação processual, convém esclarecer que a procuração juntada aos autos patrocina apenas os
interesses do partido político (doc nº 2111732). Em virtude disso, todos os interessados devem ser notificados para regularizar
sua representação processual.
Assim sendo, DETERMINO a notificação:
a) do presidente e tesoureiro atuais do partido (ou daqueles que desempenham funções equivalentes), no endereço dos
responsáveis informado no SGIP3 e subsidiarimente no constante de seus cadastros eleitorais, para, no prazo de 3 (três) dias,
constituírem patrono nos autos;
b) do presidente, do vice-presidente e do tesoureiro do partido no exercício a que se refere a prestação de contas, no endereço
dos responsáveis informado no SGIP3 e subsidiarimente no constante de seus cadastros eleitorais, para, no prazo de 3 (três)
dias, juntar procuração aos autos.
c) do órgão partidário através do DJE do TRE/CE ante a representação processual, para providenciar a identificação e
assinatura da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada.
Expedientes necessários.
Luís Gustavo Montezuma Herbster
Juiz Eleitoral - 063ª ZE
Processo 0600029-34.2020.6.06.0063
JUSTIÇA ELEITORAL 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600029-34.2020.6.06.0063 / 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL RESPONSÁVEL: GUTEMBERG MENDES
FARIAS FILHO, ANA BEZERRA DO NASCIMENTO NETA, JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO DE PAIVA FARIAS - CE27887 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PEDRO DE PAIVA
FARIAS - CE27887 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PEDRO DE PAIVA FARIAS - CE27887
DESPACHO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do SOLIDARIEDADE de Boa Viagem/CE, realizada por meio
da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (DAMR) no período de 2019.
Emitida certidão do Cartório desta Zona Eleitoral, restaram configuradas algumas irregularidades processuais, pelo que vieram
os autos conclusos. (doc. nº 2201941)
Inicialmente, anoto que não subscreveu a DAMR o presidente da sigla em 2019, JOSE CARNEIRO DANTAS FILHO, conforme
determina o art. 28, §4 º, II, da Res. TSE nº 2.604/2019. (doc. nº 1882952)
Verifico, ainda, que as partes devem ser representadas por advogados (art. 31, II, da mencionada Resolução) e que,
consoante §2º do art. 32 da Resolução nº 23.604/2019, o Juiz poderá, a qualquer tempo, determinar a notificação dos
responsáveis para constituírem patrono nos autos.
Nesse sentido, o art. 29 c/c o art. 31, II da Res. TSE n.º 23.604/2019, que obrigam os responsáveis a constituírem advogado,
não foi obedecido, uma vez que se observa a ausência de procuração ad judicia nos autos em nome do presidente do órgão
em 2019.
Ainda quanto àrepresentação processual, convém esclarecer que a procuração juntada aos autos patrocina apenas os
interesses do partido político e dos atuais dirigentes (docs nº 1882840, 1882841 e 1882842). Em virtude disso, deve o
interessado ser notificado para regularizar sua representação processual.
Assim sendo, DETERMINO a notificação:
a) do presidente do partido no exercício a que se refere a prestação de contas, no endereço informado no SGIP3 e,
subsidiarimente, no constante de seus cadastros eleitorais, para, no prazo de 3 (três) dias, juntar procuração aos autos.
b) do órgão partidário através do DJE do TRE/CE, ante a representação processual, para providenciar a identificação e
assinatura da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada.
Expedientes necessários.
Luís Gustavo Montezuma Herbster
Juiz Eleitoral - 063ª ZE
Processo 0600031-04.2020.6.06.0063
JUSTIÇA ELEITORAL 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600031-04.2020.6.06.0063 / 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL RESPONSÁVEL:
FRANCISCO FAGNER QUEIROZ VIEIRA, ANTONIA CLAUDIA SOARES DA SILVA, JOSE AIRTO VIEIRA LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: PEDRO DE PAIVA FARIAS - CE27887 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PEDRO DE PAIVA
FARIAS - CE27887 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: PEDRO DE PAIVA FARIAS - CE27887
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DESPACHO
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do PTB de Boa Viagem/CE, realizada por meio da Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos (DAMR) no período de 2019.
Emitida certidão do Cartório desta Zona Eleitoral, restaram configuradas algumas irregularidades processuais, pelo que vieram
os autos conclusos. (doc. nº 2203131)
Inicialmente, anoto que não subscreveu a DAMR o presidente da sigla em 2019, JOSE AIRTO VIEIRA LIMA, conforme
determina o art. 28, §4 º, II, da Res. TSE nº 2.604/2019. (pág. 8 do doc. nº 2005318)
Verifico, ainda, que as partes devem ser representadas por advogados (art. 31, II, da mencionada Resolução) e que,
consoante §2º do art. 32 da Resolução nº 23.604/2019, o Juiz poderá, a qualquer tempo, determinar a notificação dos
responsáveis para constituírem patrono nos autos.
Nesse sentido, o art. 29 c/c o art. 31, II da Res. TSE n.º 23.604/2019, que obrigam os responsáveis a constituírem advogado,
não foi obedecido, uma vez que se observa a ausência de procuração ad judicia nos autos em nome do presidente do órgão
em 2019.
Ainda quanto àrepresentação processual, convém esclarecer que a procuração juntada aos autos patrocina apenas os
interesses do partido político e dos atuais dirigentes (doc nº 2005318). Em virtude disso, deve o interessado ser notificado para
regularizar sua representação processual.
Assim sendo, DETERMINO a notificação:
a) do presidente do partido no exercício a que se refere a prestação de contas, no endereço informado no SGIP3 e,
subsidiarimente, no constante de seus cadastros eleitorais, para, no prazo de 3 (três) dias, juntar procuração aos autos.
b) do órgão partidário através do DJE do TRE/CE, ante a representação processual, para providenciar a correta identificação e
assinatura da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada.
Expedientes necessários.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
JUIZ ELEITORAL - 063ª ZE
Portarias
PORTARIA N.º 003/2020 - 063ª ZE/CE
O Exmo. Sr. Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM. Juiz Eleitoral da 63.ª Zona, com sede no município de Boa
Viagem, Estado do Ceará, nomeado na forma da lei, no uso de suas atribuições legais etc.
CONSIDERANDO o disposto no art. 41, parágrafos 1.º da Lei n.º 9.504/97, bem como o teor da Resolução TSE n.º
23.610/2019, que dispõe sobre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas Eleições Municipais de
2020, bem como o Provimento CRE-CE n.º 10/2020, que regulamenta o exercício do poder de polícia sobre propaganda
eleitoral no âmbito do Estado do Ceará,
RESOLVE:
Art. 1.º DESIGNAR e NOMEAR os servidores ESTENIO JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA, matrícula TRE/CE 89.474, ANTONIO
ADRIANO DOS SANTOS DA CRUZ, matrícula TRE-CE 70.302, JOSE FARIAS PAIVA, matrícula TRE-CE n.º 83.760;
SAMUEL ALVES DA SILVA NETO, matrícula TRE-CE n.º 82.500; JOSE ALVES DE PAIVA, matrícula TRE-CE n.º 82.615,
servidores requisitados da Prefeitura de Boa Viagem (CE), para atuarem, conjunta ou individualmente, no âmbito da 63.ª Zona
Eleitoral, como FISCAIS DE PROPAGANDA ELEITORAL das Eleições Municipais de 2020, exercendo todas as atribuições
conferidas a referida função pela legislação eleitoral vigente, dentre outros procedimentos correlatos, 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 do
exercício do poder de polícia conferido a este Juízo Eleitoral.
Art. 2º DETERMINAR que o servidor realize diligências para instrução de notícia de irregularidade quando, em razão da
relevância do fato relatado e diante da impossibilidade de juntada de prova pelo denunciante, o juiz eleitoral entender por sua
indispensabilidade, devendo o fiscal de propaganda, nesse caso, lavrar o respectivo auto de constatação.
§1° Na hipótese do caput, o fiscal de propaganda poderá ser acompanhado pela polícia judiciária e/ou militar mediante
requisição do juiz eleitoral.
§2° A fiscalização da propaganda eleitoral deverá ser realizada no intervalo compreendido entre as 8 e as 19 horas,
ressalvadas situações excepcionais, que deverão ser objeto de despacho fundamentado.
§3º É vedado aos ficais de propaganda realizar diligências com o fim específico de apurar infrações penais ou participar de
operações de competência exclusiva das forças policiais, ainda que a requerimento dos interessados ou do Ministério Público
Eleitoral.
Art. 3º DETERMINAR aos servidores investidos na função de fiscais de propaganda eleitoral que passem a utilizar em suas
formalizações e comunicações oficiais sobre propaganda eleitoral prioritariamente, os modelos de documentos que serão
disponibilizados em local próprio na intranet do TER/CE, nos termos do art. 28 do Provimento CRE-CE nº 10/2020.
Art. 4º DETERMINAR aos servidores do Cartório Eleitoral que as Notícias de irregularidade serão recebidas, exclusivamente,
por meio de ferramenta(s) eletrônica(s) de denúncias adotada(s) pelo pela Justiça Eleitoral.
§1º No caso de indisponibilidade temporária da(s) ferramenta(s) eletrônica(s) referida(s) no caput, o cartório eleitoral reduzirá a
termo a denúncia, providenciando sua posterior inserção na ferramenta eletrônica ou diretamente no PJe.
§2° Nas hipóteses de irregularidades constatadas de ofício pelo fiscal de propaganda, o cartório eleitoral promoverá,
posteriormente, a inserção das informações no sistema de que trata este artigo.
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§3°Não serão admitidas denúncias anônimas, podendo, no entanto, a pedido, ser resguardada a identidade do denunciante.
Art. 5º DETERMINAR que o tratamento dos casos omissos se dará conforme decisão deste Juízo Eleitoral, obedecidas as
disposições do Provimento CRE-CE nº 10/2020.
Art. 6.º A presente Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Viagem, 07 de julho de 2020.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63.ª Zona

067ª Zona Eleitoral
Editais
Apresentação de contas anuais - Partidos Políticos
EDITAL Nº 011/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
A Dra. Cynthia Pereira Petri Feitosa, Juíza Eleitoral da 67ª Zona, conforme nomeação legal do Exmo. Senhor Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que esse Juízo determinou, nos termos do
art. 44, §1º da Resolução TSE nº 23.604/2019, que ficam apresentadas as contas anuais dos partidos políticos abaixo
nominados, ficando cientes que quaisquer agremiações partidárias, Ministério Público ou outro interessado poderá impugná-las
no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo – através do
Sistema PJe – relatando os fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
PARTIDO
PP Ocara

ANO
EXERCÍCIO
2019/2020

PSDB Ocara

2019/2020

PSL
Aracoiaba
PROS Ocara

2012/2013
2019/2020

PSD Ocara

2019/2020

PODE
Aracoiaba

2019/2020

PT

2019/2020

Ocara

PDT
Aracoiaba
PP Aracoiaba

2019/2020
2019/2020

Avante Ocara

2019/2020

PL Aracoiaba

2019/2020

PSD
Aracoiaba
PMN
Aracoiaba

2019/2020
2019/2020

/

PRESTADORES

Nº PJe

Amália Lopes de Sousa (Presidente)
Raquel Lopes de Sousa (Tesoureira)
Almir Pereira de Sousa (Presidente)
Ernande Amaro da Silva (Tesoureiro)
Fernando Maciel de Oliveira (Presidente)
Julio Cesar Paz (Tesoureiro)
Jefferson Carvalho Pereira (Presidente)
Luciano Rodrigues Pereira (Tesoureiro)
Ivo Ferreira Lopes (Presidente)
Ivo Ferreira Lopes Filho (Tesoureiro)
Francisco
Hildegarton
Ferreira
Nogueira
(Presidente)
Flaviana Alves da Costa Sousa (Tesoureira)
IZABEL MARTINS FROTA (Presidente)
JOSÉ GUILHERME LOPES (Tesoureiro)
Cosme do Vale Aquino (Presidente)
Sidney Brasil Coelho (Tesoureiro)
Valdson Freitas de Aquino (Presidente)
Wagna Braz Monte (Tesoureiro)
Lindocelho Ferreira Lima (Presidente)
Carmendes Ferreira (Tesoureiro)
Yvens Watila Oliveira da Silva (Presidente)
Jorge Edney Freitas de Oliveira (Tesoureiro)
Maria Valmiria Silva de Oliveira (Presidente)
Wellington Nonato da Silva (Tesoureiro)
Telmo Amaro Bezerra (Presidente)
Tibério Pinheiro Miranda (Tesoureiro)

0600005-91.2020
.6.06.0067
0600006-76.2020
.6.06.0067
0600009-31.2020
.6.06.0067
0600012-83.2020.
6.06.0067
0600035-29.2020.
6.06.0067
0600036-14.2020.
6.06.0067
0600039-66.2020.
6.06.0067
0600040-51.2020.
6.06.0067
0600041-36.2020.
6.06.0067
0600042-21.2020.
6.06.0067
0600043-06.2020.
6.06.0067
0600044-88.2020.
6.06.0067
0600045-73.2020.
6.06.0067

Para que chegue ao conhecimento de todos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandei expedir o presente
edital, que será afixado no lugar de costume, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Aracoiaba, Estado do Ceará,
aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, Samuel Apoliano Sobreira, Chefe de Cartório, o digitei.
Cynthia Pereira Petri Feitosa
Juíza Eleitoral
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068ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600020-57.2020.6.06.0068
JUSTIÇA ELEITORAL 068ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600020-57.2020.6.06.0068 / 068ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPE CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL INTERESSADO: LUIS CARLOS PAES DE CASTRO, SONIA MARIA
PINHEIRO DE FREITAS
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046 Advogado do(a) INTERESSADO:
WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046 Advogado do(a) INTERESSADO: WAGNER DENNYSON DE SOUSA
SILVA - CE27046
INTIMAÇÃO Por este ato, fica o causídico Dr. Wagner Dennyson de Sousa Silva - OAB/CE 27046 - INTIMADO, em
conformidade com o despacho exarado no documento de ID 2316460, a realizar a juntada, em 05 (cinco) dias, da Declaração
de Ausência de Movimentação de Recursos (DAMR) assinada pelo presidente e pelo tesoureiro do Partido Comunista do Brasil
- PCdoB - Araripe, que se encontrava e ainda se encontra vigente em âmbito municipal, além de procuração também assinada
pelos mesmos membros citados acima ( presidente e tesoureiro do órgão municipal), sob pena de extinção deste processo
sem resolução de mérito. ARARIPE, 8 de julho de 2020. RAIMUNDO DAYWID COSTA DIÓGENES CHEFE DE CARTÓRIO
DA68ª ZE/CE
Processo 0600022-27.2020.6.06.0068
JUSTIÇA ELEITORAL 068ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600022-27.2020.6.06.0068 / 068ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPE CE
INTERESSADO: JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA, JOSE FERREIRA DOS SANTOS REQUERENTE: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT DE ARARIPE-CE - COMISSAO PROVISORIA
Advogado do(a) INTERESSADO: FRANCISCO DE ALENCAR ANDRADE - CE13000 Advogado do(a) REQUERENTE:
FRANCISCO DE ALENCAR ANDRADE - CE13000 Advogado do(a) INTERESSADO: FRANCISCO DE ALENCAR ANDRADE CE13000
INTIMAÇÃO
Por este ato, fica o causídico Dr. Francisco de Alencar Andrade - OAB/CE 13000 - INTIMADO, conforme despacho exarado no
documento de ID 2281523, para ciência da extinção, sem resolução de mérito, do processo quanto àprestação de contas de
exercício financeiro de 2017 do Partido Democrático Trabalhista - PDT - Araripe, com o processamento regular das contas de
exercício financeiro de 2019, haja vista a obrigatoriedade de processamento das contas em números processuais distintos.
Araripe, 8 de julho de 2020. Raimundo Daywid Costa Diogenes Chefe de Cartório da 68ª Zona

073ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600008-28.2020.6.06.0073
JUSTIÇA ELEITORAL 073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600008-28.2020.6.06.0073 / 073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
RESPONSÁVEL: FRANCISCO HELIO LINHARES, CLAUDIA RODRIGUES GOMES REQUERENTE: DIRETÓRIO PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FRANCISCO LEONARDO ARAGÃO PORTELA - CE26719
SENTENÇA
EMENTA:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. ARTS. 28, §4º, e 44, VIII, A, DA RES. TSE
Nº 23.604/2019. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
Vistos etc.
Versam os presentes sobre prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB), de Ibiapina,
referente ao exercício financeiro de 2019.
A agremiação partidária juntou tempestivamente aos autos declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros
no ano de 2019, segundo o disposto no art. 28, §4º da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Não foram apresentadas impugnações ao edital publicado no diário da justiça eletrônico, conforme certidão juntada ao
processo.
Foi juntado parecer conclusivo de exame técnico pelo arquivamento e aprovação das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou igualmente pelo arquivamento e aprovação das contas.
Éo breve relato. Decido.
Da análise dos autos, restou comprovado que a referida prestação de contas partidárias foi apresentada nos termos da
legislação em vigência.
Ante o exposto, acolho os pareceres técnico e ministerial para determinar, nos termos do disposto no art. 44, inciso VIII, alínea
a), da Resolução TSE nº 23.604/2019, o arquivamento da declaração apresentada, considerando, para todos os efeitos,
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prestadas e aprovadas as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB), de Ibiapina-CE, referentes
ao exercício financeiro de 2019.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (sico), conforme preceitua o art. 9º da
Resolução TSE nº 23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos.
Ibiapina –CE, 08 de julho de 2020.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª Zona de IBIAPINA/CE

074ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600003-03.2020.6.06.0074
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO ELEITORAL DA 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
PROCESSO PJe Nº PETIÇÃO CÍVEL - 0600003-03.2020.6.06.0074 - CROATÁ - CEARÁ
PARECER CONCLUSIVO
Nos termos do art. 38 da RSE TSE 23.604/2019, procedo àanálise técnicas das contas do exercício financeiro de 2018,
solicitada em sede de pedido de regularização de contas, referente ao PDT de Croatá:
1. O valor total das receitas da agremiação foi de R$ 66,80 (sessenta e seis reais e oitenta centavos), cujo doador originário foi
o ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA, CPF 456.557.403-97, recebida no dia 30/10/2018, por meio de crédito de um cheque,
decorrente de sobras de campanha desse candidato;
2. Não houve gastos financeiros suportados pelo partido;
3. A única impropriedade encontrada foi uma mera incongruência, decorrente de erro material, que consistiu na emissão de
declaração de ausência de recursos financeiros, tendo o partido recebido o valor constante no parágrafo anterior, embora o
próprio peticionante tenha juntado os dados e extratos bancários constando expressamente os valores apontados;
4. O partido não recebeu repasses do fundo partidário ou outro fundo público;
5. Os únicos gastos, estimáveis em dinheiro, têm a contrapartida de doações estimáveis em dinheiro, ofertadas por
profissionais no seu labor ordinário;
6.Não foram identificados outras irregularidades ou omissões até a presente data;
7. Não houve impugnações às presentes contas, ou pedido de regularização;
Portanto, com esteio no art. 38, VI da RES TSE 23.604/2019, recomendo o acolhimento do pedido, nos termos do art. 45, I da
citada resolução.
Ato contínuo, abro vista destes autos, pelo prazo de 05 dias, para que os interessados apresentem razões finais, nos moldes
do art. 40, I do normativo.
GUARACIABA DO NORTE, 8 de julho de 2020.
ANDRE MARCIO DA CUNHA MACHADO
CHEFE DE CARTÓRIO DA 74ªZE - GUARACIABA DO NORTE

078ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600088-74.2020.6.06.0078
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ CARTÓRIO ELEITORAL DA 78ª ZONA
ELEITORAL DE HORIZONTE/ITAITINGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
JUIZ ELEITORAL: ERICK OMAR SOARES ARAUJO
Advogado do(a) REQUERENTE: LEIRE GABRIELA MACEDO ALVES DE CASTRO SALMITO - CE16124
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO - MUNICIPAL - HORIZONTE/CE RESPONSÁVEL:
MANOEL GOMES DE FARIAS NETO, LUCIVANIA LIVRAMENTO DE CARVALHO VIEIRA
EDITAL N.º 016/2020
PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2019
O Excelentíssimo Dr. Erick Omar Soares Araújo, Juiz Eleitoral da 78ª Zona, Horizonte/CE, no uso de suas atribuições legais,
etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo relacionado (Anexo
1), sediado em Horizonte/CE, apresentou a declaração de ausência de movimentação financeira –DAMR, referente ao
exercício de 2019, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, com fulcro no §3º, do art. 31, da
Resolução TSE n.º 23.604/2019.
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E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral.
Dado e passado nesta Cidade de Horizonte/CE, aos 8 (oito) dias de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte). Eu, Rogério
Ferreira Borges, Chefe de Cartório, preparei, conferi e assino DE ORDERM o presente edital.
Rogério Ferreira Borges Chefe de Cartório
ANEXO 1 DO EDITAL N. º016/2020
Rogério Ferreira Borges Chefe de Cartório

084ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600016-69.2020.6.06.0084
JUSTIÇA ELEITORAL 084ª ZONA ELEITORAL DE BEBERIBE CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600016-69.2020.6.06.0084 / 084ª ZONA ELEITORAL DE BEBERIBE CE
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL LIBERAL, HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE
Advogados: DIEGO DE ANDRADE TRINDADE - CE40867-A, RAIMUNDO FEITOSA CARVALHO GOMES - CE13398, LUIZ
CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
SENTENÇA
Vistos etc.,
Trata-se de Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência do Partido Social Liberal de Beberibe, apresentada
pelo diretório estadual da agremiação, referente aos exercícios financeiros de 2011 a 2018.
No despacho retro (ID 1157969), a presente ação foi recebida somente em relação ao exercício financeiro de 2011, ocasião
em que determinei a intimação da agremiação para, querendo, ajuizar ações individuais referentes aos demais anos. No
mesmo ato, determinei a juntada de procuração outorgada pelo partido a nível municipal e por seus dirigentes, presidentes e
tesoureiros (atuais e de 2011), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, por manifesta
ilegitimidade da parte autora (art. 330, II do CPC).
Ocorre que, como atesta a certidão ID 1760700, o requerente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
Resta evidenciada, pois, a falta de legitimidade da parte autora, a resultar no indeferimento da inicial e na extinção do processo
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, II, e 485, I e VI, do CPC/2015:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
[...]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de
interesse processual.
Diante do exposto, em consonância com os fatos analisados e com arrimo nas regras normativas acima, JULGO a presente
ação extinta, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade da parte autora.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Empós, arquive-se.
Beberibe, 24 de junho de 2020
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral

120ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600010-51.2020.6.06.0120
JUSTIÇA ELEITORAL 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME (272) Nº 0600010-51.2020.6.06.0120 / 120ª ZONA ELEITORAL DE
CAUCAIA CE
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: NAUMI GOMES DE AMORIM
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Advogado do(a) REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARCUS FELIX DA SILVA LEITAO - CE23295
REPRESENTADO: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) REPRESENTADO: MARCOS MARTINS ALBUQUERQUE - CE20448 Advogado do(a) REPRESENTADO:
CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
SENTENÇA
EMENTA: PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –Propaganda Ofensiva –Vedação.
Vistos, etc.
Cogita-se de Representação promovida por NAUMI GOMES DE AMORIM em relação à propaganda irregular divulgada através
da rede social FACEBOOK na internet, em perfil do representado ANTÔNIO FERREIRA DO NASCIMENTO, que
estaria ferindo a honra e dignidade do Representante.
Invocou em seu favor as regras do Art.1o, III e 5o, X da CF/88 e Resolução no. 23.610/2019 do TSE (art.27) e a Lei Geral das
Eleições de no. 9.504/97, além da própria política de relacionamento das redes sociais.
Sustenta que as palavras utilizadas ultrapassariam a simples crítica e manifestação de pensamento, tendo como proposta o
proferimento de ataques infundados àsua pessoa, eleito que foi, Prefeito Municipal nas ultimas eleições.
Colaciona aos autos reprodução de algumas postagens que teriam sido promovidas pelo representado ANTÔNIO FERREIRA,
conhecido que seria como “Antônio das Porteiras”.
Em antecipação de tutela pretendeu ver removidas as postagens ofensivas que menciona, no perfil indicado do aplicativo
promovido FACEBOOK.
A tutela antecipada foi deferida em 06.06.2020 em decisão interlocutória 1470500.
O FACEBOOK BRASIL apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com o fito de sanar omissão em relação a identificação da
URL específica do serviço do Facebook, como forma de viabilizar o cumprimento da medida antecipatória deferida.
O FACEBOOK BRASIL ofertou resposta àrepresentação requerendo indeferimento da inicial pelo fato da não identificação a
URL logo na inicial, nos termos do Art.17, da Resolução 23.608/19, do TSE (1546561), pedindo ainda seja reconsiderada
decisão que determinou a remoção integral do perfil de que se fala.
O Representante fez chegar aos autos informações sobre as URL´s atingidas (1679075) falando, ainda, em desobediência
àliminar deferida.
O FACEBOOK BRASIL comparece aos autos e comunica sobre o cumprimento da liminar deferida (1771544).
Já o REPRESENTADO ANTÔNIO FERREIRA NASCIMENTO comparece aos autos (1627649) para apresentar sua resposta
ao pedido formulado. Sustentou que não teria ambição política já que atua como corretor de imóveis. Também não pretende
defender candidatura de quem quer que seja.
Sua intenção seria de aprofundar o debate político e abrir o olho da população. No mérito pugna pelo indeferimento do pleito
formulado.
Em certidão (1631164) do Cartório Eleitoral foi informado que apesar de ciente, o Ministério Público Eleitoral nada se
manifestou.
Éo relatório apresentdo. Decido.
No presente caso a legislação aplicada éo art.57-A da Lei no. 9.504/1997, replicado pela Resoslução 23.610/2019, do TSE,
que trata da propaganda eleitoral na internet, inclusive as manifestações ocorridas antes do período próprio de campanha
eleitoral oficial, ou seja, 16 de agosto de 2020.
O parágrafo primeiro da norma éclaro quando garante a liberdade de manifestação de pensamento do eleitor, sofrendo
restrição apenas quando vier a ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações.
Apesar do arrazoado do representado Sr.ANTÔNIO FERREIRA, o fato éque não se desincumbiu de rebater todas as
alegações do Representante, frise-se principalmente no que diz respeito aos pontos específicos vindos com a inicial.
Nos prints colacionados (1295181) o Representado a toda evidência pede que não se vote no Representante Sr. Naumi em
atuação nítida de campanha eleitoral antecipada, a atrair a jurisdição especial ao presente caso.
Na sequência e em tom desarrzaodo passa a enumerar adjetivos negativos em face do Representante, tais como: “vagabundo,
cafajeste, safado...”.
Somente este print mencionado já seria suficiente ao deferimento do pedido inicial. Certamente que não se pode afirmar que
palavras da espécie sirvam para promover debate político sadio.
O direito da livre manifestação do pensamento do Brasil éinconteste, mas o autor deve responder aos excessos cometidos.
Isso para não frisar que a ofensas àhnra e a imagem évedada pelo Art.57-A da Lei no. 9.504/1997 e não deve ser tolerado pela
Justiça Eleitoral, sob pena de não dar aplicação a lei posta.
A remoção de tais postagens está autorizada pelo Art.38 da Resolução 23.610/2019 nos mesmos termos do Art.57-J da Lei
das Eleições.
No entanto a remoção neste caso, deve ser pontual nas postagens negativas àhonra do Representante aqui tratadas, sem
impactar diretametne no perfil como um todo, conforme requereu o FACEBOOK BRASIL, tude em nome da garantida da
liberdade de expressão, sem prejuízo que no futuro postagens indevidas sofram determinação de bloqueio, caso necessário.
A responsabilidade do Facebook e as demais mídias sociais éno sentido de cumprir as ordens judiciais de bloqueio e/ou
suspensão, só alterando tais obrigações em caso dedesobediência, o que não ocorreu no caso presente, portanto nada a falar
sobre aplicação de multa.
Oferecido a identificação das URL´s atingidas e sendo tais postagens bloqueadas, fica superada a alegação de falta dos
pressupostos processuais alegados, já que a medida alcançou seu objetivo.
O entendimento esposado nesta decisao encontra guarida em jurisprudência do TSE, conforme a seguir:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. BLOG. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE. CONFIGURADA
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PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR, DE CARÁTER NEGATIVO. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
EMPRESA APENAS PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. RECURSOS PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO QUE, RECONHECENDO A ILICITUDE DO
CONTEÚDO POSTADO EM BLOGwere DETERMINOU A SUA IMEDIATA RETIRADA, SOB PENA DO PAGAMENTO DE
MULTA DIÁRIO PELO DESCUMPRIMENTO. 2. A JUSTIÇA ELEITORAL ÉCOMPETENTE PARA APRECIAR CASOS
ENVOLVENDO PROPAGANDA ELEITORAL, CUJA MATÉRIA ÉREGULADA TANTO NO CÓDIGO ELEITORAL, POR MEIO
DOS ARTIGOS 240 A 256, COMO NA LEI DAS ELEIÇÕES, EM SEUS ARTIGOS 36 A 57. 3. NÃO HÁ FALAR EM FALTA DE
INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO TÉRMINO DO PERÍODO ELEITORAL. TRATANDO-SE DE VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA IRREGULAR, UMA VEZ AJUIZADA A DEMANDA EM PERÍODO ANTERIOR ÀREALIZAÇÃO DAS
ELEIÇÕES, O INTERESSE NO MÉRITO DA CAUSA PERSISTE, SENDO POSSÍVEL O SEU JULGAMENTO APÓS O
PLEITO. 4...Omissis..7.QUANTO AO MÉRITO, OS PRESSUPOSTOS IDENTIFICADORES DO ILÍCITO ELEITORAL ESTÃO
PRESENTES NAS MENSAGENS INSERIDAS NO BLOG DENOMINADO MÁRCIO FRANCISCO, QUE CONTÊM ATAQUES
EXPLÍCITOS CONTRA A RECORRIDA A FIM DE DEPRECIÁ-LA E RIDICULARIZÁ-LA, EXTRAPOLANDO O CARÁTER
INFORMATIVO E O EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CONFIGURADA
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR, DE CARÁTER NEGATIVO. 8. UMA VEZ RECONHECIDO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL O CARÁTER ILÍCITO DA PROPAGANDA, NÃO CABE ÀEMPRESA QUALQUER JUÍZO DE VALOR ACERCA DO
CONTEÚDO E DA DECISÃO EXARADA. ORA, ÉDESARRAZOADA, E ATÉ AFRONTOSO ÀJUSTIÇA, A PRETENSÃO DE
NÃO REMOVER O CONTEÚDO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AO ANALISAR O VÍDEO "A GOOGLE CONSTATOU QUE NÃO
HÁ QUALQUER PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA, EXTEMPORÂNEA OU DE CONTEÚDO OFENSIVO", MESMO
EXISTINDO DECISÃO JUDICIAL RECONHECENDO SUA ILICITUDE E DETERMINANDO SUA RETIRADA. 9. EMBORA A
RECORRENTE NÃO SEJA A RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO DAS MENSAGENS, ELA, COMO PROVEDORA DE
HOSPEDAGEM DO BLOG OBJETO DESTES AUTOS, TEM O DEVER DE IMPEDIR O ACESSO E RETIRÁ-LO DA
INTERNET QUANDO DETERMINADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. 10. NOS PROCESSOS ELEITORAIS, NÃO OBSTANTE
A SUA PECULIARIDADE, AS MULTAS DIÁRIAS PELO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DEVEM REVERTER AOS
AUTORES DE REPRESENTAÇÕES COMO ESTA E NÃO ÀUNIÃO. PRECEDENTES DO C. TSE.
11. NÃO HÁ FALAR EM PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EIS
QUE DESNECESSÁRIO O PAGAMENTO DE QUAISQUER TAXAS, EMOLUMENTOS OU CUSTAS PARA POSTULAÇÃO NA
JUSTIÇA ELEITORAL, POIS INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DAÍ POR QUE, NESTE
PONTO, MERECE REPAROS A SENTENÇA RECORRIDA. 12. NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO POR
RENATA CRISTINA FRANCISCO, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE E, AFASTADAS AS QUESTÕES PRELIMINARES
SUSCITADAS PELAS PARTES, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS REPRESENTADOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS
PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MANTENDO-SE NO MAIS A SENTENÇA RECORRIDA.
(RECURSO ELEITORAL nº 14480, Acórdão, Relator(a) Min. Antônio Carlos Mathias Coltro, Publicação: DJESP - Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 06/05/2013)
Pelo exposto, hei por bem julgar procedente PARCIALMENTE REPRESENTAÇÃO ofertada e confirmar a liminar deferida NO
PONTO QUE DETERMINOU o bloqueio das mensagens constantes nas URL´s informadas pelo Representante. Deixo de
dterminoar o bloqueio do perfil do Representado comoumtodo como forma de garantir àlivre liberdade pensamento vigente no
Brasil.
Publique-se. Registre-se.Intimem-se.
Decorridos os prazos, arquivem-se.
Expedientes Necessários.
Caucaia, 8 de Julho de 2020.
José Coutinho Tomaz Filho
Juiz da 120ª Zona Eleitoral

122ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600052-94.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
DUPLICIDADE/PLURALIDADE DE INSCRIÇÕES - COINCIDÊNCIAS (12553) Nº 0600052-94.2020.6.06.0122 / 122ª ZONA
ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
INTERESSADO: MARIA TALICIA SANTOS DA ROCHA
REQUERIDO: JUÍZO DA 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
SENTENÇA
Vistos etc…
Tratam os autos de processo judicial eletrônico, objetivando regularização da situação eleitoral de Maria Talícia Santos da
Rocha, em virtude de duplicidade de inscrições no Cadastro Eleitoral, detectada pelo Juízo da 30ª Zona Eleitoral do estado de
Ceará.
Informação do cartório detalhando a origem da duplicidade.
Éo relatório e decido em seguida.
Conforme exame da decisão enviada pela 30ª Zona Eleitoral e dos demais documentos constantes dos autos, foi verificado
tratar-se de mesma eleitora, que, apesar de já ter inscrição no Cadastro Nacional de Eleitores, requereu, erroneamente, com o
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fito de transferir seu domicílio eleitoral, nova operação de alistamento eleitoral, através da ferramenta Título Net, quando
deveria ter requerido operação de transferência.
No caso em tela, verificamos que as inscrições da eleitora pertencem à30ª Zona Eleitoral –Acaraú-Ce, sendo sua inscrição
mais recente, e à122ª Zona Eleitoral –Maracanaú-Ce, sendo sua inscrição mais antiga.
A Resolução TSE nº 21.538/2003 estabelece que a autoridade judiciária, ao receber a comunicação de coincidência, deve, de
imediato, entre outras providências, decidir pela regularização ou pelo cancelamento da inscrição, quando houver evidências
suficientes para formação de sua convicção de se tratar de um ou mais eleitores componentes dos grupos. Versa, ainda, em
seu art. 40 que:
Art. 40. Identificada situação em que um mesmo eleitor possua duas ou mais inscrições liberadas ou regulares, agrupadas ou
não pelo batimento, o cancelamento de uma ou mais delas deverá, preferencialmente, recair:
I-………………………………...;
II - na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor;
Dessa forma, considerando que a eleitora reside atualmente no Município de Acaraú, conforme trazido nos autos, bem como
sua intenção de ser eleitora da 30ª ZE, e com fito de evitar que a mesma possua duas inscrições válidas no Cadastro Nacional
de Eleitores, determino o cancelamento da inscrição eleitoral de nº 0946 1037 0710, pertencente àeleitora Maria Talícia Santos
da Rocha, na forma do art. 40, inciso II da Resolução nº 21.538/03 e determino ao cartório eleitoral que, em virtude da
impossibilidade de comando do ASE 450 –cancelamento por autoridade judiciária - nesse momento, se anote no caderno de
votação o impedimento de exercer voto no município de Maracanaú.
Deixo de submeter o processo ao M.P.E. por se tratar de evidente equívoco.
Proceda-se a anotação no Sistema Elo.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito, arquive-se.
Maracanaú, 03 de julho de 2020.
Edísio Meira Tejo Neto
Juiz Eleitoral
Processo 0600031-21.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600031-21.2020.6.06.0122 / 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
RESPONSÁVEL: REPUBLICANOS - MARACANAU - CE - MUNICIPAL, PEDRO RODRIGUES DE PAULA REQUERENTE:
JONATHAN FERNANDES DE PAULA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAFAELA ALVES BEZERRA - CE28860
SENTENÇA
Vistos etc.
A Direção Municipal do REPUBLICANOS de Maracanaú-CE, já qualificado(a) nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.504/97 e
nas Resoluções TSE n.° 21.841/204 e 23.604/2019, apresentou, perante este Juízo, requerimento da regularização da situação
de inadimplência, referente a prestação de contas anual, exercício 2012.
Em parecer Conclusivo ID 1389387, a área técnica manifesta-se pelo deferimento do requerimento de regularização da
situação de inadimplência do REPUBLICANOS de Maracanaú-CE, referente àprestação de contas anual, exercício de 2012,
após proceder aos exames referentes ao art.58, §1º, V, a e b da Resolução TSE n.° 23.604/2019.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou, conforme parecer ID 2312470.
Éo Relatório. Passo a decidir.
Compulsando-se os autos, observa-se que as contas do REPUBLICANOS de Maracanáu-CE relativas ao exercício de 2012,
foram julgadas não prestadas, com trânsito em julgado em 11/08/2014, conforme Informação ID 1161875.
Ademais, do exame da documentação acostada, a Equipe de Análise não encontrou irregularidades nas contas, não tendo sido
observadas as disposições constantes do art.58, §1º, V, a e b da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em parecer de mérito, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido de regularização da situação de
inadimplência, conforme parecer ID 2312470.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis àespécie, julgo por
sentença, DEFERIDO o requerimento da regularização da situação de inadimplência, referente a prestação de contas anual,
exercício 2012, do REPUBLICANOS de Maracanaú-CE, para suspender as consequências previstas no art.47 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado atualize-se o sistema SICO e notifiquem-se os diretórios nacional e estadual.
Após, arquive-se
.Maracanaú/CE, 07 de julho de 2020.
Edísio Meira Tejo Neto
Juiz Eleitoral
Processo 0600008-75.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600008-75.2020.6.06.0122 / 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
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REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT - DIRETORIO MUNICIPAL MARACANAU CE, VALCLECIA
FLORENCIO CORDEIRO LIMA, JOSE WELDIMAR DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAUL CARDOSO PINHEIRO - CE36464
SENTENÇA
Vistos etc.
A Direção Municipal do Partido dos Trabalhadores - PT de Maracanaú-CE, já qualificado(a) nos autos, com fundamento na Lei
n.° 9.504/97 e nas Resoluções TSE n.° 23.464/2015 e 23.604/2019, apresentou, perante este Juízo, requerimento da
regularização da situação de inadimplência, referente a prestação de contas anual, exercício 2016.
Em parecer Conclusivo ID 1812954, a área técnica manifesta-se pelo deferimento do requerimento de regularização da
situação de inadimplência do PT de Maracanaú-CE, referente àprestação de contas anual, exercício de 2016, após proceder
aos exames referentes ao art.58, §1º, V, a e b da Resolução TSE n.° 23.604/2019.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou, conforme parecer ID 2294992.
Éo Relatório. Passo a decidir.
Compulsando-se os autos, observa-se que as contas do REPUBLICANOS de Maracanáu-CE relativas ao exercício de 2010,
foram julgadas não prestadas, com trânsito em julgado em 10/09/2018, conforme Informação ID 633584.
Ademais, do exame da documentação acostada, a Equipe de Análise não encontrou irregularidades nas contas, não tendo sido
observadas as disposições constantes do art.58, §1º, V, a e b da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em parecer de mérito, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido de regularização da situação de
inadimplência, conforme parecer ID 2294992.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis àespécie, julgo por
sentença, DEFERIDO o requerimento da regularização da situação de inadimplência, referente a prestação de contas anual,
exercício 2016, do PT de Maracanaú-CE, para suspender as consequências previstas no art.47 da Resolução TSE nº
23.604/2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado atualize-se o sistema SICO e notifiquem-se os diretórios nacional e estadual.
Após, arquive-se
Maracanaú/CE, 07 de julho de 2020.
Edísio Meira Tejo Neto
Juiz Eleitoral
Processo 0600045-05.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600045-05.2020.6.06.0122 / 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN - MARACANAU, JOSE ANAZION LOBO DE SOUSA
RESPONSÁVEL: LUCINEI DA FROTA BRITO, PRESIDENTE
Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA - CE23550
SENTENÇA
Vistos etc.
A Direção Municipal do Podemos - PODE de Maracanaú-CE, já qualificado(a) nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.504/97 e
nas Resoluções TSE n.° 23.546/2017 e 23.604/2019, apresentou, perante este Juízo, requerimento da regularização da
situação de inadimplência, referente a prestação de contas anual do PHS(Partido incorporado pelo PODE) de Maracanaú-CE,
exercício 2018.
Observa-se que as contas do PHS de Maracanaú-CE relativas ao exercício de 2018, foram julgadas não prestadas, com
trânsito em julgado em 19/12/2019, conforme Informação ID 1730443
Em parecer Conclusivo ID 1778800, a área técnica manifesta-se pelo indeferimento do requerimento da situação de
inadimplência do PHS de Maracanaú-CE, referente ao exercício 2018.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou, conforme parecer ID 2314833.
Éo Relatório. Passo a decidir.
Compulsando-se os autos, constata-se que não foi apresentada a prestação de contas gerada no Sistema de Prestação de
Contas Anuais-SPCA, obrigação esta, no presente caso, da atual agremiação do PODE de Maracanaú-CE, conforme preceitua
o art.28, §6º da Resolução TSE nº 23.604/2017.
Ademais, conforme orientações apresentadas pela área técnica, item 5 do parecer técnico, e a disponibilização do extrato
bancário ID 1778915, a agremiação do PODE de Maracanaú-CE pode obter as informações necessárias para apresentação da
referida prestação de contas.
Do exame da documentação acostada, a Equipe de Análise encontrou irregularidades nas contas, não tendo sido observadas
e/ou não podendo ser aferidas as disposições constantes do item V, a e b da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em parecer de mérito, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido de regularização da situação de
inadimplência, conforme parecer ID 2314833.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis àespécie, julgo por
sentença, INDEFERIDO o requerimento da regularização da situação de inadimplência, referente a prestação de contas anual,
exercício 2018, do PHS de Maracanaú-CE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
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Após, arquive-se
Maracanaú/CE, 07 de julho de 2020.
Edísio Meira Tejo Neto
Juiz Eleitoral
Processo 0600034-73.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600034-73.2020.6.06.0122 / 122ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
RESPONSÁVEL: REPUBLICANOS - MARACANAU - CE - MUNICIPAL, PEDRO RODRIGUES DE PAULA REQUERENTE:
JONATHAN FERNANDES DE PAULA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAFAELA ALVES BEZERRA - CE28860
SENTENÇA
Vistos etc.
A Direção Municipal do REPUBLICANOS de Maracanaú-CE, já qualificado(a) nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.504/97 e
nas Resoluções TSE n.° 21.841/204 e 23.604/2019, apresentou, perante este Juízo, requerimento da regularização da situação
de inadimplência, referente a prestação de contas anual, exercício 2010.
Em parecer Conclusivo ID 1389381, a área técnica manifesta-se pelo deferimento do requerimento de regularização da
situação de inadimplência do REPUBLICANOS de Maracanaú-CE, referente àprestação de contas anual, exercício de 2010,
após proceder aos exames referentes ao art.58, §1º, V, a e b da Resolução TSE n.° 23.604/2019.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou, conforme parecer ID 2311427.
Éo Relatório. Passo a decidir.
Compulsando-se os autos, observa-se que as contas do REPUBLICANOS de Maracanáu-CE relativas ao exercício de 2010,
foram julgadas não prestadas, com trânsito em julgado em 18/01/2012, conforme Informação ID 1162953.
Ademais, do exame da documentação acostada, a Equipe de Análise não encontrou irregularidades nas contas, não tendo sido
observadas as disposições constantes do art.58, §1º, V, a e b da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em parecer de mérito, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido de regularização da situação de
inadimplência, conforme parecer ID 2311427.
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis àespécie, julgo por
sentença, DEFERIDO o requerimento da regularização da situação de inadimplência, referente a prestação de contas anual,
exercício 2010, do REPUBLICANOS de Maracanaú-CE, para suspender as consequências previstas no art.47 da Resolução
TSE nº 23.604/2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado atualize-se o sistema SICO e notifiquem-se os diretórios nacional e estadual.
Após, arquive-se
Maracanaú/CE, 07 de julho de 2020.
Edísio Meira Tejo Neto
Juiz Eleitoral
Editais
Incsrições canceladas e suspensas
EDITAL 14/2020
(Inscrições Canceladas e Suspensas – JUNHO/2020)
O Excelentíssimo Senhor, Dr. EDÍSIO MEIRA TEJO NETO, Juiz Eleitoral da 122ª Zona de Maracanaú, no uso de suas
atribuições legais, e em consonância com as orientações do art. 15 do Provimento Nº 7/2014-CRE/CE, que introduziu subitem
14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento Nº 1/2014-CRE/CE, TORNA
PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se encontra disponível para envio, via
endereço eletrônico, a relação das inscrições eleitorais CANCELADAS E SUSPENSAS, processadas durante o mês de junho
de 2020, nesta 122ª Zona Eleitoral, conforme Relatório "ASE Atualizados no Cadastro", extraído do Sistema ELO e arquivado
no Cartório. Termos em que, com fundamento no art. 77, II, do Código Eleitoral, dá-se ciência aos(às) interessados(as) do
cancelamento e/ou suspensão das inscrições eleitorais que poderão contestar dentro de 5(cinco) dias. E para que se dê ampla
divulgação, determinou que fosse publicado o presente edital no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de contagem do prazo
acima citado. Dado e passado nesta Cidade de Maracanaú-CE, aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2020. Eu, Mariana
Nogueira Coelho, Chefe do Cartório, digitei e conferi o presente Edital.
Edísio Meira Tejo Neto
Juiz Eleitoral
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