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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
Portaria 429 e 436
PORTARIA N.º 429/2020 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 1º.7.2020, o Dr. SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA, Juiz da 9ª Zona EleitoralRussas, para responder pela 29ª Zona Eleitoral, sediada no município de Limoeiro do Norte, por motivo de férias da titular, Dra.
Sâmea Freitas da Silveira de Albuquerque. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 2 de julho de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 436/2020 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 1º.7.2020, a Dra. DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES, Juíza de Direito do Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Crateús, para responder pela 20ª Zona Eleitoral, sediada no referido município,
durante férias do titular, Dr. Marcos Aurélio Marques Nogueira. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 6
de julho de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
Edital 15/2020
EDITAL N.° 15/2020 O DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, no uso da atribuição conferida pelo artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado
com os artigos 3° e 6º da Resolução TRE/CE n.° 488/2012,CONSIDERANDO a Portaria Conjunta TRE/CE nº 15/2020, que
prorroga a suspensão do atendimento presencial por tempo indeterminado, FAZ SABER aos interessados e a todos que virem
o presente Edital, ou dele tenham ciência que, a partir da sua publicação, estarão abertas as inscrições, pelo prazo de 5 (cinco)
dias, para o desempenho da função de Juiz Eleitoral na 97ªZona, sediada no município de Trairi. Informa que os Magistrados
exercentes da judicatura na referida circunscrição, interessados no exercício da jurisdição eleitoral, pelo prazo de 2 (dois) anos,
deverão formular suas inscrições junto ao TRE/CE, endereçadas ao e-mail sesaj@tre-ce.jus.br, apresentando Termo de
Posse na Comarca de Trairi, bem como documento que comprove data de ingresso na magistratura, antiguidade na
Entrância e data de nascimento. Dado e passado neste município de Fortaleza, aos vinte e nove dias do mês de junho do
ano de dois mil e vinte. Eu, ____________________, Nyrsandra Garcia Rabelo Taleires, Chefe da Seção de Suporte aos
Juízes Eleitorais, lavrei o presente Edital.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Edital 14/2020
EDITAL N.° 14/2020 O DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, no uso da atribuição conferida pelo artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado
com os artigos 3° e 6º da Resolução TRE/CE n.° 488/2012, CONSIDERANDO a Portaria Conjunta TRE/CE nº 15/2020, que
prorroga a suspensão do atendimento presencial por tempo indeterminado, FAZ SABER aos interessados e a todos que virem
o presente Edital, ou dele tenham ciência que, a partir da sua publicação, estarão abertas as inscrições, pelo prazo de 5
(cinco) dias, para o desempenho da função de Juiz Eleitoral na 32ª Zona, sediada no município de Camocim. Informa que os
Magistrados exercentes da judicatura na referida circunscrição, interessados no exercício da jurisdição eleitoral, pelo prazo de
2 (dois) anos, deverão formular suas inscrições junto ao TRE/CE, endereçadas ao email sesaj@tre-ce.jus.br, apresentando
Termo de Posse na Comarca de Camocim, bem como documento que comprove data de ingresso na magistratura,
antiguidade na Entrância e data de nascimento. Dado e passado neste município de Fortaleza, aos vinte e nove dias do
mês de junho do ano de dois mil e vinte. Eu, ____________________, Nyrsandra Garcia Rabelo Taleires, Chefe da Seção de
Suporte aos Juízes Eleitorais, lavrei o presente Edital.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
DECISÃO NO PAD N.º 13.101/2020
Eduardo Henrique de Lima Braga Júnior, analista judiciário do quadro permanente de servidores deste Regional, matrícula
TRE/CE n.º 89.202, solicita a averbação em seus assentamentos funcionais do período de 6.1.2014 a 15.9.2019, relativo ao
tempo de serviço/contribuição prestado ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.
A Seção de Normas e Jurisprudência de Pessoal - SENOP manifestou-se favoravelmente à averbação do tempo de
contribuição em exame, para todos os fins, em conformidade com o art. 100 da Lei n.º 8.112/1990 (documento PAD n.º
97.837/2020).
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Por seu turno, a Secretaria de Controle Interno – SCI opinou pela inexistência de óbice para o deferimento do pleito, com
amparo no art. 100 da Lei n.º 8.112/1990 (documento PAD n.º 109.087/2020).
ISSO POSTO, adoto como razão de decidir as informações da SGP e da SCI, na forma do artigo 50, § 1°, da Lei n.º
9.784/1999, e com fundamento no artigo 100 da Lei n.º 8.112/1990, DEFIRO a averbação do período de 6.1.2014 a 15.9.2019,
relativo ao tempo em que o requerente laborou na condição de servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, para
todos os fins.
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para os registros necessários.
Fortaleza - CE, data registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
1. Art. 50. ( c) § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
2. Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas.
Decisão - Aposentadoria Voluntária
PAD n.º 9.845/2020
DECISÃO
R. h.
Tratam os autos de pedido de aposentadoria formulado pelo servidor Bento Pereira de Queiroz, ocupante do cargo de
Técnico Judiciário, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005(1). A Seção de Aposentadorias e
Pensões (Informação n.° 75/2020 – doc. n.° 65.502/2020) e a Seção de Acompanhamento e Orientação à Gestão de Pessoal
(Informação n.° 53/2020 – doc. n.° 77.174/2020) manifestaram-se pelo deferimento do referido pleito, com fulcro no artigo 3º da
Emenda Constitucional n.º 47/2005 e no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 103/2019(2), na medida em que foram
atendidos todos os requisitos estatuídos na legislação de regência. ISSO POSTO, adoto como razão de decidir as informações
prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas e pela Secretaria de Controle Interno, na forma do artigo 50, §1º, da Lei n.º
9.784/1999, para deferir o pedido de aposentadoria voluntária, com proventos integrais e paridade plena, do servidor Bento
Pereira de Queiroz. À Secretaria de Gestão de Pessoas, para providências. Expedientes necessários. Fortaleza-CE, data
registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
Notas de rodapé
(1) Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou
pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional n.º 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de
dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes
condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal,
de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da
Emenda Constitucional n.º 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
(2) Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao
segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a
qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em
vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos
para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.
§ 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos
seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os
requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.
§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus
dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela
estabelecidos para a concessão desses benefícios.
§ 3º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput
que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea "a" do inciso III do § 1º do art.
40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º
do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº
47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da
sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
(3) Art. 50. [...] §1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Portarias
PORFTARIA
PORTARIA n.º 431/2020
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 designar os servidores ISRAEL
FRANKLIN DOURADO CARRAH, como gestor, e GLADSTONE FAÇANHA BARBOSA LIMA, como suplente, na gestão do
Contrato nº 36/2020,celebrado com a empresa JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, cujo objeto é a prestação de
serviços de atualização do projeto da subestação da nova sede do TRE/CE, com vigência de 12 (doze) meses, contados a
partir da publicação do seu extrato no DOU. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 02 de julho de 2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE
Atos Diversos
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 3409/2020. Espécie: Contrato n.º 36/2020. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e
JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto: é a contratação de empresa especializada em projetos de engenharia
elétrica em alta tensão (13.8kV), com profissionais engenheiros eletricistas devidamente registrados e regularizados no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-CE), para realizar atualização do projeto da subestação de 2000 kVA
da nova sede do TRE-CE, aprovação do mesmo junto a concessionária local e responsabilidade por todos os trâmites legais
até a completa ligação da subestação à rede da concessionária de energia elétrica do Ceará, conforme as especificações do
Termo de Referência anexo. Fundamento Legal: artigo 24, II, da Lei nº 8.666/1993; nos termos propostos pela CONTRATADA
que, simultaneamente: constem no processo administrativo n.º 3.409/2020; não contrariem o interesse público; nas
determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como de acordo com o processo administrativo n.º 3409/2020.
Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Paulo de Fátima Farias Araújo. Data:
07/07/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 25/2020
Pregão Eletrônico n.º 25/2020. Processo n.º 19.989/2019. Objeto: é a contratação de empresa especializada em fornecimento
de mão de obra terceirizada através da instalação, por prazo determinado, de 194 (cento e noventa e quatro) postos de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, a serem distribuídos na capital, região metropolitana e interior do Estado do Ceará, no
intuito de dar suporte às atividades de infraestrutura nas Eleições 2020. O objeto foi adjudicado à empresa PRIME –
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO, CNPJ: 08714341/0001-30. Valor: R$ 745.243,39. Homologado por: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:02/07/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0600231-74.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0600231-74.2018.6.06.0000
Relator: JOSE VIDAL SILVA NETO
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO INTERESSADO: EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, DANNIEL
LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
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Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535 Advogado do(a) INTERESSADO: ANDERSON
QUEIROZ COSTA - CE032535 Advogado do(a) INTERESSADO: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
I N T I M A ÇÃO
Intimo o Partido requerente, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para
sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 9 de julho de 2020
RAIMUNDO LUCIO GONZAGA WANDERLEY
Seção de Processamento
CPROC - SJU
Processo 0000280-23.2016.6.06.0005
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO ELEITORAL (11548) nº 0000280-23.2016.6.06.0005.
ORIGEM: BATURITÉ/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
RECORRENTE: CRISTIANE BRAGA SARAIVA .
Advogados do(a) RECORRENTE: FREDERICO LANDIM DE CARVALHO BARBOSA TEIXEIRA - OAB/CE0033396A, CARLOS
CELSO CASTRO MONTEIRO - OAB/CE0010566A
RECORRIDA: COLIGAÇÃO O BATURITÉ QUE O POVO QUER - PDT/PPS/PR/PP/PC DO B/PRB/PROS/PT DO
B/PRP/PV/PSDB/PSD/DEM/SD/PSC .
Advogados do(a) RECORRIDO: TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA - OAB/CE25016, RINALDO NOGUEIRA BRAGA OABCE14896
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATA AO
CARGO DE PREFEITO. PRELIMINARES. 1ª) PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL.
REJEIÇÃO. DOCUMENTO NÃO CLASSIFICÁVEL COMO NOVO. DESENTRANHAMENTO. 2ª) INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. DESACOLHIMENTO. RECURSO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO PREVISTO. MÉRITO. PARTICIPAÇÃO
DE SERVIDORES EM REUNIÃO POLÍTICA. ART. 73, III, DA LEI Nº 9.504/97. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL, INCONSISTENTE. DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE E APLICAÇÃO DE MULTA. SANÇÕES AFASTADAS. REFORMA DA SENTENÇA A QUO. PROVIMENTO
DO RECURSO.
1. A pretensão de juntada de prova documental na fase recursal arguida pela recursante deve ser rechaçada, na medida em
que encontra óbice no art. 435 e parágrafo único do CPC.
2. Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência firmada no sentido de que “[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).”
(Recurso Especial Eleitoral nº 44855, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcísio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 238, Data 11/12/2019, Página 6-7). Rejeitada a preliminar, com a determinação de desentranhamento
da cópia do Decreto n.º 006/2016, acostado àfl. 648 (do pdf dos autos digitalizados), eis que não se trata de documento novo.
3. Em preliminar contrarrecursal, a coligação recorrida arguiu a tese da intempestividade do recurso.
4. Nada obstante, a partir do que verificado dos autos, resta evidente que o recurso foi interposto tempestivamente, porquanto
apesar da publicação da sentença ter ocorrido em 14/2/2019 e o recurso ter sido protocolado em 18/2/2019, o início da
contagem do prazo para recurso somente se deu a partir do dia 23/5/2019, haja vista a suspensão do expediente forense e dos
prazos processuais no período compreendido entre os 14/2/2019 a 22/5/2019, em razão do fechamento temporário do Fórum
da Comarca de Baturité/CE, nos termos da Portaria n.º 5/2019 do Juízo Eleitoral e Informação do Cartório Eleitoral (ID 3658627
–Págs. 1 e 2). Preliminar afastada.
5. Mérito. Consoante se depreende da causa de pedir exposta na petição inicial da ação de investigação judicial eleitoral
(AIJE), a coligação recorrida imputou àrecorrente a prática de atos eleitorais ilícitos que configurariam abuso de poder político e
abuso de poder econômico e, ainda, a prática das condutas vedadas previstas no art. 73, incisos I e III, da Lei n. 9.504/97.
6. Écediço que a ação de investigação judicial eleitoral tem por objeto o ilícito eleitoral concernente ao abuso de poder que
vulnera a integridade, igualdade, normalidade e legitimidade do processo eleitoral e encontra fundamento normativo no art. 14,
§9o, da Constituição Federal e arts. 222 e 237 do CE e arts. 19 e 22 da Lei Complementar n. 64/90.
7. Nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC 64/90, uma vez comprovado o abuso de poder o tribunal declarará a inelegibilidade
do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes àeleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado, se eleito.
8. Segundo a jurisprudência abalizada do TSE, “[p]ara se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a comprovação, de forma
segura, da gravidadedos fatos imputados, demonstrada a partir da verificaçãodo alto grau de reprovabilidade da
conduta(aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral(aspecto
quantitativo).” (TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060186221, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 227, Data 26/11/2019).
9. Já “[a]s condutas vedadas a agentes públicospossuem natureza objetivaque se aperfeiçoamcom a subsunção dos fatos
àdescrição legal, bastando que amáquina pública seja utilizada em favor de determinada candidatura para violar o bem jurídico
tutelado pela norma, qual seja, a igualdade de oportunidades entre os candidatos[…]” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
29411, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020,
Página 15-16).
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10. De início, esclareça-se que a petição inicial imputou àrecorrente quatro fatos distintos que configurariam o abuso do poder
político/econômico e a conduta vedada do art. 73, incisos I e III, da Lei das Eleições, a saber: a) convocação pela prefeita de
reunião de cunho político com todos os secretários e demais ocupantes de cargo comissionados e servidores temporários,
ocorrida no dia 28/07/2016, às 17h, argumentando que os agentes públicos foram constrangidos a comparecer àreunião que
contava, inclusive, com lista de presença, o que demonstra o caráter coercitivo da reunião; b)atuação do assessor jurídico da
Prefeitura para elaborar a defesa da então prefeita e candidata a reeleição, Cristiane Braga Saraiva e respectivo vice, em uma
representação pela prática de propaganda eleitoral irregular; c)uso das instalações e materiais de expediente da prefeitura para
emitir ofícios de interesse da coligação da então candidata; d)desvio de verba pública por meio do Pregão Presencial n.
007/2016-GM, consistindo em fraude em licitação promovida pela prefeitura visando ao desvio de recursos para financiar a
campanha a reeleição da então prefeita;
11. A sentença recorrida afastou a existência de ilicitude eleitoral em relação aos fatos elencados nos itens ‘b’ a ‘d’ acima e
considerou existente o abuso do poder político a indicar a procedência parcial da demanda apenas em relação ao item ‘a’
(reunião política com servidores) por entender que “[a]utilização de servidores públicos, em pleno horário de trabalho ou
mesmo fora dele, para compor um grupo de apoio político a determinada candidatura, no caso, a da própria prefeita, que
pretendia se reeleger, configura manifesto abuso do poder político e prática de conduta vedada, comprometendo, dessa forma,
a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral.”
12. Estou em sintonia com o juízo eleitoral quanto àausência de ilicitude eleitoral no tocante àatuação do assessor jurídico do
Município de Baturité em representação eleitoral de interesse da coligação da recorrente. Adoto como minhas as razões de
decidir do magistrado de origem quando assentou que “não restou provada tal prática, pois não foi demonstrado o contrato de
exclusividade do aludido advogado com a Prefeitura de Baturité, o que impediria que este prestasse serviços advocatícios a
qualquer outro”, de maneira que entendeu que “o aludido profissional, quando atuou em defesa da então prefeita e candidata,
no caso ora relatado, fê-lo no pleno exercício das prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia, conforme assegurado pela
Constituição da República (art. 5º, inc. XIII, combinado com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 8.906 de 1994).”
13. Com efeito, inexistiu nos autos a demonstração de que o vínculo jurídico-funcional com o assessor jurídico implicasse em
dedicação exclusiva, de modo que não haveria qualquer óbice jurídico àsua contratação para atuar profissionalmente pela
coligação, sem contar que o cargo que exercia no Município de Baturité éem comissão.
14. Em relação ao uso de instalações e de materiais de expedientes da prefeitura, por parte do Chefe de Gabinete da
Prefeitura, Francisco Rego Saraiva Júnior, para emissão de ofícios endereçados às Polícias Militar e Civil e àJustiça Eleitoral,
informando do evento da coligação da então prefeita Cristiane Braga Saraiva, de igual modo, o eminente juízo eleitoral afastou
qualquer caráter de ilícito eleitoral. Assim, os ofícios mencionados veiculavam, em verdade, atos administrativos de interesse
do município.
15. Também inexistiu prova efetiva de uso de computadores da Administração Municipal para elaboração de material de
promoção da chapa da recorrente na campanha eleitoral, consoante pontuou o juiz e o Ministério Público Eleitoral.
16. Por fim, com relação àalegação de fraude em licitação pública para compra de apoio político por parte da recorrente,
também acosto-me ao entendimento do juízo eleitoral no sentido de que não se conseguiu vislumbrar a prova do liame eleitoral
e até mesmo a questão sobre a própria existência de ilicitude no procedimento licitatório ainda está em debate na jurisdição
cível comum.
17. Na sentença, o juízo eleitoral, como já explicitado, chegou àcompreensão de que a existência de reunião convocada pela
prefeita ou, pelo menos, com sua participação, com servidores municipais (secretários, comissionados e temporários),
realizada no dia 27/07/2016, às 17h, se caracterizou como reunião de cunho político e que o áudio juntado aos autos deixa
“suficientemente comprovado, que a então prefeita fez uso do aparato administrativo em benefício da sua campanha eleitoral,
pois, usando do poder do cargo que ocupava (prefeita municipal), na qualidade de candidata àreeleição, reuniu servidores da
prefeitura, ocupantes de cargos comissionados e temporários, para pedir-lhes apoio político visando a sua reeleição.”
18. Pela leitura minuciosa da sentença, o d. juízo eleitoral faz uma única referência ao acervo probatório para a comprovação
do abuso do poder e da conduta vedada; toda a fundamentação da sentença se ancora, exclusivamente, no mencionado áudio
que se acha juntado aos autos (Ids 3664177 e 3664227).
19. Com efeito, quanto ao tema da reunião em que teria havido coação de servidores para formar “grupo de apoio político”
àreeleição da recorrente, o juiz eleitoral não faz referência a prova testemunhal ou documental, além do já mencionado áudio
que foi a prova única que alicerçou sua convicção para aplicar a drástica sanção de inelegibilidade em função do abuso de
poder político combinado com a prática da conduta vedada.
20. Nesse contexto, tive, por óbvio, a cautela de ouvir integralmente o arquivo de áudio colacionado aos autos em que estaria
cristalizada a conduta ilícita da recorrente; a partir de sua criteriosa análise, estou em plena sintonia com a d. Procuradoria
Regional Eleitoral para não encontrar no áudio elementos seguros que indiquem a existência de abuso do poder de político ou
mesmo da conduta vedada prevista no art. 73, III, da LE.
21. Digo isto porque, logo no início da gravação, de fato, a prefeita deixa evidente que não se tratava de uma reunião
administrativa e que, na audiência, havia sim servidores, pois ela agradece aos presentes por terem aceito os cargos na
administração; a partir do minuto 2:38 (primeira parte do áudio) a prefeita faz referência de que naquela reunião havia
agricultores, motoristas, etc., deixando entrever que não se tratava de uma reunião exclusivamente com servidores municipais.
Pelo menos não há prova indisputável de que a reunião contava apenas com a presença de servidores municipais.
22. Destarte, o tom do discurso, entremeado de palmas dos assistentes, éclaramente de ordem político-eleitoral, estimulando
os participantes a apoiar a candidatura da prefeitura, contudo, em toda a extensão do áudio, não há palavra de coação ou de
coerção de que aqueles que não participassem sofreriam sanções funcionais, nem mesmo de maneira implícita. O teor da
manifestação captada no áudio não é, de modo algum, de intimidação ou de ameaça.
23. Também, não se produziu, nenhuma prova de existência de lista de presença dos que compareceram àmencionada
reunião, de modo a evidenciar indício a confirmar a ocorrência de coação para engajamento na campanha da recorrente.
24. Assim, não havendo prova segura da existência de coação ou mesmo de participação, ainda que espontânea, em horário
de expediente, não se legitima a aplicação das sanções eleitorais.
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25. Sob esse prisma, ressalto que, além do mencionado áudio, nenhuma testemunha ouvida em juízo, apontou para a
existência de coação para que secretários municipais, servidores comissionados e temporários, participassem da reunião
específica ou de demais atos de campanha.
26. A coligação representante não trouxe aos autos nenhuma testemunha que tivesse comparecido àreunião e que
confirmasse, por exemplo, a existência de obrigação de assinar lista de presença; o local e o horário em que realizada a
reunião e qual era o público presente e o número aproximado de pessoas, circunstâncias que, certamente, dariam maior
suporte probatório para manter-se o juízo condenatório de primeiro grau.
27. Neste contexto, salienta-se que a prova oral produzida em audiência (mídia àfl. 282), indica que o evento ocorreu após o
expediente normal das atividades e que não havia qualquer sorte de ameaça ou coação a servidores e que os eventos não
eram de acesso apenas destes, pois ali haviam comerciantes, presidentes de associações e sindicatos, etc..
28. Por tais razões, pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral: “[…] não restou demonstrado o uso dos serviços de
servidores ou empregados da Administração Pública em favor da prefeita, nem mesmo que a conduta narrada ocorreu durante
o horário de expediente, como exige a legislação. Assim, não há falar em caracterização da conduta vedada prevista no art. 73,
III, da Lei n.º 9.504/97.”
29. Na linha da jurisprudência do TSE a demonstração judicial da ocorrência do abuso de poder político para procedência da
AIJE exige prova segura e robusta, o que não verifico na espécie.
30. Nesse sentido: “[P]ara que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, éimprescindível a demonstração da gravidade
das condutas reputadas ilegais, de modo que sejam capazes de abalar a normalidade e a legitimidade das eleições e gerar
desequilíbrio na disputa. Ademais, a condenação exige prova robusta, não podendo se fundar em frágeis ilações ou em
presunções quanto ao encadeamento dos fatos, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas. Precedentes.”
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 46996, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 29/08/2019).
31. Além disto, para inflição da grave sanção de inelegibilidade, deve haver prova robusta e inequívoca da gravidade da
conduta e da sua repercussão na lisura do processo eleitoral e, no caso em referência, os autos não trazem elementos seguros
para se aferir se a reunião documentada no áudio se repetiu outras vezes, se houve coação para comparecimento, bem como
qual foi número efetivo de participantes (servidores), circunstâncias probatórias essenciais e indispensáveis para aplicação da
gravosa sanção aplicada pelo juízo eleitoral, eis que aplicável o princípio da reserva legal proporcional.
32. Tanto éverdade que o juízo eleitoral, mesmo aplicando a gravíssima sanção de inelegibilidade, de modo contraditório, a
meu aviso, ao aplicar a penalidade pecuniária, a arbitrou em seu patamar mínimo, não cuidando, assim, de mostrar coerência
argumentativa com a existência concreta do abuso de poder em função da suposta gravidade da conduta.
33. Nesse diapasão, não houve prova de que se tratou de uma convocação; não houve prova de que havia lista de presença a
preencher; não houve prova de que se exerceu coação –ainda que implícita (pelo menos no âmbito do discurso contido no
áudio); não houve prova de que o evento se deu em horário de expediente (aliás no áudio se percebe que o evento ocorreu na
parte da noite), o que não me permite chegar àmesma conclusão condenatória do juízo de origem.
34. Nesta quadra, no tocante ao abuso do poder político, ao meu sentir, não existem nestes autos provas de que a conduta de
chamamento para um único ato de campanha tenha desafiado os núcleos integrantes do art. 73, inc. III, que impele aos
agentes públicos a proibição de “ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado”.
35. De mais a mais, além do áudio, o outro elemento de prova seria um print screen (impressão de tela de rede social)
colacionado aos autos àfl. 58, como sustentáculo para tipificação da conduta vedada, encontra-se desprovido de elementos
probatórios seguros para sua configuração, porquanto dos supostos diálogos travados por meio do whatsapp só vieram aos
autos imagem da tela, ausentes a indicação precisa de data e nome/quantidade de participantes da conversa/grupo, bem como
os respectivos números dos celulares envolvidos.
36. Por fim, o outro elemento probante, trazido pelos autores, mas não referido pelo juiz na sentença, se refere a fotografia
colacionada pela Coligação autora/recorrida àfl. 60 que, a meu aviso, não se presta a servir de prova segura de existência da
conduta vedada do art. 73, inciso III, da Lei das Eleições, primeiro porque não possui registro da data em que foi tirada.
Também não há indicação dos nomes das pessoas nela retratadas e nem se são servidores (exclusivamente ou não), de modo
que se mostra evidência frágil para amparar o juízo condenatório que, ademais, sequer foi utilizada pelo juízo eleitoral como
elemento de convicção.
37. Nesta seara, de se concluir que o bem jurídico digno de proteção legal melindra-se com o uso da máquina administrativa
para favorecimento de uma determinada candidatura, o que não ocorreu no caso vertente, porquanto a realização do evento
aconteceu em horário diverso do expediente habitual, e ainda dissociado de outros elementos contundentes de ilicitudes, para
atestar a gravidade das circunstâncias.
38. Na espécie, repiso, as provas produzidas são insuficientes para comprovar efetivamente a ocorrência de abuso de poder
político bem como de conduta vedada disposta no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, seja porque o evento ocorreu em horário
diverso ao expediente rotineiro da Administração Pública Municipal, seja porque ausentes provas de cessão de bens, serviços
municipais pela então prefeita ou, ainda mais especificamente, da conduta mais grave de coagir servidores municipais a
participar de atos de campanha sob pena de perda de seus cargos.
39. Portanto, no caso em apreço, se mostram inaplicáveis as sanções previstas na legislação eleitoral, nomeadamente, no art.
22 da Lei de Inelegibilidades, porquanto inexistentes nesta relação jurídica processual prova inconteste e contundente da
ocorrência do abuso de poder político, não podendo, bem por isso, estar ancorada em conjecturas e presunções, sob pena de
malferir o direito político fundamental da capacidade eleitoral passiva.
40. Reforma da sentença a quo. Afastamento da decretação de inelegibilidade e da aplicação de multa impostas àrecorrente.
41. Provimento do Recurso.
ACÓRDÃO
Inicialmente, o Tribunal, por unanimidade, rejeita a preliminar de juntada de documento na fase recursal, determinando o
desentranhamento do documento do processo, bem como rejeita, por unanimidade, a preliminar de intempestividade do
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recurso eleitoral. No mérito, ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso, afastando, por consequência, a decretação de inelegibilidade e a condenação ao pagamento de
multa imposta àrecorrente, nos termos do voto do Relator. Participou da votação o Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo,
Presidente. Fortaleza, 08/07/2020
JUIZ(A) ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator(a).
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO ELEITORAL (11548) nº 0000280-23.2016.6.06.0005.
ORIGEM: BATURITÉ/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
RECORRENTE: CRISTIANE BRAGA SARAIVA .
Advogados do(a) RECORRENTE: FREDERICO LANDIM DE CARVALHO BARBOSA TEIXEIRA - OAB/CE0033396A, CARLOS
CELSO CASTRO MONTEIRO - OAB/CE0010566A
RECORRIDA: COLIGAÇÃO O BATURITÉ QUE O POVO QUER - PDT/PPS/PR/PP/PC DO B/PRB/PROS/PT DO
B/PRP/PV/PSDB/PSD/DEM/SD/PSC .
Advogados do(a) RECORRIDO: TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA - OAB/CE25016, RINALDO NOGUEIRA BRAGA OABCE14896
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto por Cristiane Braga Saraiva em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª
Zona Eleitoral –Baturité/CE, que julgou parcialmente procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral –AIJE, ajuizada pela
Coligação “o Baturité que o Povo Quer” em seu desfavor, decretou sua inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos, bem como
a condenou ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), pela
prática de abuso de poder político e conduta vedada prevista no art. 73, III, c/c os §§4 ºe 8º da Lei nº 9.504/97.
Na origem a ação de investigação judicial eleitoral foi ajuizada em face de Cristiane Braga Saraiva (ora recorrente), então
Prefeita Municipal de Baturité-CE e candidata àreeleição (Eleições de 2016 –não reeleita), e respectivos candidatos a VicePrefeito, Francisco Altran Almeida e Silva, substituído em face de desistência, Gustavo Sousa Lopes, substituto e Francisco
Wagner Rego Saraiva Júnior, Chefe de Gabinete da Prefeitura de Baturité, objetivando o reconhecimento do abuso do poder
político e econômico, por infração ao disposto no art. 73, inciso I e III, da Lei das Eleições, com aplicação das sanções de
inelegibilidade, cassação do registro e aplicação da sanção pecuniária de multa, conforme os arts. 22, inciso XIV, da LC 64/90
c/c o art. 73, §§§4º, 5º e 8º da Lei das Eleições.
A coligação recorrida imputou aos investigados as seguintes condutas:
a) convocação de secretários municipais, ocupantes de cargos comissionados e de servidores temporários para
comparecimento a reunião de caráter político no horário de expediente;
b) uso do assessor jurídico do Município de Baturité para elaborar defesa da então prefeita (recorrente) em representação
judicial por propaganda irregular, além do uso de instalações e materiais de expediente da prefeitura para emissão de ofícios
de interesse da coligação da então candidata;
c) uso das instalações e materiais de expediente da prefeitura para emitir ofícios de interesse da coligação da então candidata;
e
d) fraude em licitação promovida pela prefeitura visando desviar recursos para financiar a campanha àreeleição da recorrente.
Notificadas as partes, o então candidato a Vice-Prefeito, Francisco Altran Almeida e Silva, arguiu a sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo desta ação investigatória, haja vista que protocolou a sua desistência da candidatura em 09 de
setembro de 2016, e, no mérito, alegou que não participou de quaisquer práticas ilícitas, supostamente levadas a efeito pela
titular da chapa, Cristiane Braga Saraiva (fls. 89/103).
Cristiane Braga Saraiva e Francisco Wagner Rego Saraiva apresentaram defesas, sustentando que não praticaram qualquer
ato que pudesse caracterizar abuso do poder econômico ou político, ou ainda, a prática de conduta vedada, a fim de
desequilibrar o pleito eleitoral no município de Baturité, razão porque pugnaram, ao final, pela improcedência da pretensão
deduzida na inicial (fls. 108/123).
Em face da renúncia do candidato a vice-prefeito, Francisco Altran Almeida e Silva, houve o aditamento da petição inicial (fls.
134/135) para inclusão do candidato substituto Gustavo de Souza Lopes no polo passivo da presente ação de investigação
eleitoral.
Recebido o aditamento, foi realizada nova notificação do mencionado candidato.
Em sua defesa, o candidato a vice-prefeito substituto, Gustavo de Sousa Lopes, asseverou preliminarmente que os supostos
fatos ilícitos ocorreram antes do registro de sua candidatura e que não há nenhuma menção de sua participação neles. No
mérito, afirmou inexistirem provas cabais da prática das supostas ilegalidades imputadas àchapa da coligação investigada,
requerendo, ao final, a improcedência da presente ação.
Foram juntados os documentos requeridos na inicial às fls. 163/259, 284/289, 298/509.
Na decisão saneadora de fl. 266, os candidatos a vice-prefeito Francisco Altran Almeida e Silva e Gustavo de Sousa Lopes,
foram excluídos da presente ação, pois a chapa em questão foi derrotada nas mencionadas eleições.
Foi realizada audiência de instrução, ocasião na qual foram ouvidos os investigados, Cristiane Braga Saraiva e Francisco
Wagner Rego Saraiva Júnior, e inquiridas apenas duas testemunhas arroladas, nomeadamente, Ricardo Gonçalves Pinheiro
(testemunha arrolada pelos investigantes) e João Paulo Freitas Gomes (arrolada pela defesa).
Empós, foram solicitadas diligências e as partes intimadas para apresentação de alegações finais, as quais foram
apresentadas em memoriais escritos (fls. 516/538).
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pela procedência parcial do pleito
inaugural (fls. 540/549), imputando aos investigados apenas a prática da conduta vedada consistente na utilização dos
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servidores públicos municipais para veiculação de propaganda eleitoral em favor da candidatura àreleição da então prefeita
Cristiane Braga Saraiva, sujeitando-se, assim, às sanções previstas nos §§4º e 5º do artigo 73 da Lei 9.504/97.
Sobreveio sentença (fls. 551-607) por meio da qual o juízo eleitoral acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição
inicial para:
1) Decretar a inelegibilidade de CRISTIANE BRAGA SARAIVA, pelo período de oito anos, contados da data da eleição de 2016
e condená-la ao pagamento de multa no valor mínimo de R$ 5.320,50, equivalente a cinco mil UFIRs;
2) Julgar improcedentes os pedidos formulados em relação aos demais investigados;
Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso eleitoral por meio do qual, preliminarmente, defende a possibilidade de
juntada de documento na fase recursal, nos termos permitidos pelos arts. 237, 268 e 270 do Código Eleitoral e, assim, postulou
a juntada do Decreto Municipal n. 006/2016, de 20/4/2016, que regulamentou o horário de expediente dos servidores
municipais em Baturité.
No mérito, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer abuso ou prática de conduta vedada, porquanto a
mencionada ação consistiu em ato de campanha aberto a todos os munícipes, a qual contou com a presença não apenas dos
servidores comissionados e temporários, como também foi acompanhada por pessoas ligadas a Coligação Representante e os
cidadãos residentes no município de Baturité.
Argumentou, ainda, que os servidores que resolveram participar do evento, logo após o horário do expediente, compareceram
por vontade própria, portanto ausente qualquer coerção por parte da então Prefeita; neste sentido pontuou que não há nos
autos prova de que a recorrente teria obrigado aos servidores da Prefeitura a comparecer ao ato de campanha.
Destacou, entretanto, que a recorrente apesar de pedir o apoio de todas as pessoas que estavam presentes no ato de
campanha, independente do vínculo destes com a Prefeitura de Baturité, jamais fez nenhuma ameaça aos servidores
municipais, para votar em sua candidatura ou até mesmo ameaçou ou intimidou-os caso não comparecessem aos atos da
campanha.
Assim, asseverou que face a sentença de base diverge do entendimento da Resolução TSE n.º 21.854/2004, que estabelece
que os servidores em férias ou fora do horário do expediente não caracterizaria conduta vedada, não seria razoável a
aplicação da inelegibilidade àrecorrente, de sorte a atrair a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Pontuou, ainda, que “meras conjecturas –que sequer podem conferir suporte material a qualquer imputação –ou simples
elementos indiciários desvestidos de maior consistência probatória não se revestem, em sede judicial, de idoneidade jurídica
para ensejar convencimento condenatório.”
Ao final, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a improcedência da representação, com o
consequente afastamento da condenação em inelegibilidade de Cristiane Braga Saraiva.
Em contrarrazões de fls. 600/607, a Coligação “O BATURITÉ QUE O POVO QUER” arguiu preliminar de intempestividade do
recurso, e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.
Em parecer às fls. 612/621, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou, quanto àpreliminar da possibilidade de juntada de
documentos na fase recursal, pelo desentranhamento do decreto n.º 006/2016 (fl.592) dos autos, e, no mérito, pelo provimento
do apelo, a fim de que seja reformada a sentença para afastar as condenações imputadas àrecorrente.
Éo relatório adotado.
Fortaleza, 8 de julho de 2020.
JUIZ(A) ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator(a).
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO ELEITORAL (11548) nº 0000280-23.2016.6.06.0005.
ORIGEM: BATURITÉ/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
RECORRENTE: CRISTIANE BRAGA SARAIVA .
Advogados do(a) RECORRENTE: FREDERICO LANDIM DE CARVALHO BARBOSA TEIXEIRA - OAB/CE0033396A, CARLOS
CELSO CASTRO MONTEIRO - OAB/CE0010566A
RECORRIDA: COLIGAÇÃO O BATURITÉ QUE O POVO QUER - PDT/PPS/PR/PP/PC DO B/PRB/PROS/PT DO
B/PRP/PV/PSDB/PSD/DEM/SD/PSC .
Advogados do(a) RECORRIDO: TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA - OAB/CE25016, RINALDO NOGUEIRA BRAGA OABCE14896
VOTO
(FUNDAMENTAÇÃO, ART. 93, IX, DA CF '88)
Senhor Presidente. Trago àsuperior deliberação da Corte o presente recurso eleitoral interposto por Cristiane Braga Saraiva
em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Zona Eleitoral –Baturité/CE, que julgou parcialmente procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral –AIJE, ajuizada pela Coligação “o Baturité que o Povo Quer” em seu desfavor, decretou sua
inelegibilidade pelo período de 8 anos, bem como a condenou ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), pela prática pela prática de abuso de poder político e conduta vedada prevista no
art. 73, III, c/c os §4º e 8º da lei n.º 9.504/97.
[1]
Questão processual prévia: Pretensão de Juntada de documentos na fase recursal:
A pretensão de juntada de prova documental na fase recursal deve ser rechaçada, na medida em que encontra óbice no art.
435 e parágrafo único do CPC:
“Art. 435. Élícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
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Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo àparte que os produzir comprovar
o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de
acordo com o art. 5º.”
Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência firmada no sentido de que “[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).”
(Recurso Especial Eleitoral nº 44855, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcísio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 238, Data 11/12/2019, Página 6-7).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Regional:
“Não se referindo a fatos novos, nem se amoldando às prescrições contidas no art. 435 do Código de Processo Civil,
inadmissível a juntada de documentos em sede recursal, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da
segurança jurídica, da paridade das armas, da preclusão consumativa, da cooperação entre as partes, dentre outros.
(Inteligência dos arts. 266, 268 e270 do Código Eleitoral c/c o art. 435 do Código de Processo Civil).” ( RE n.º 576-11, acórdão
de 23/4/2018 e RE n.º 348-23, acórdão de 17/4/2018, rel. Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava).
Assim, rejeito a preliminar e determino o desentranhamento da cópia do Decreto n.º 006/2016, acostado àfl. 648 (do pdf dos
autos digitalizados), eis que não se trata de documento novo.
[2]
Do juízo de admissibilidade recursal:
Em preliminar contrarrecursal, a coligação recorrida arguiu a tese da intempestividade do recurso.
Nada obstante, a partir do que verificado dos autos, resta evidente que o recurso foi interposto tempestivamente, porquanto
apesar da publicação da sentença ter ocorrido em 14/2/2019 e o recurso ter sido protocolado em 18/2/2019, o início da
contagem do prazo para recurso somente se deu a partir do dia 23/5/2019, haja vista a suspensão do expediente forense e dos
prazos processuais no período compreendido entre os 14/2/2019 a 22/5/2019, em razão do fechamento temporário do Fórum
da Comarca de Baturité/CE, nos termos da Portaria n.º 5/2019 do Juízo Eleitoral e Informação do Cartório Eleitoral (ID 3658627
–Págs. 1 e 2).
Desta forma, rejeito a preliminar de intempestividade.
Os demais pressupostos subjetivos e objetivos do direito de recorrer foram preenchidos de modo que estou a conhecer do
recurso interposto.
[3]
Do Mérito:
Consoante se depreende da causa de pedir exposta na petição inicial da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), a
coligação recorrida imputou àrecorrente a prática de atos eleitorais ilícitos que configurariam abuso de poder político e abuso
de poder econômico e, ainda, a prática das condutas vedadas previstas no art. 73, incisos I e III, da Lei n. 9.504/97.
Como se sabe, a ação de investigação judicial eleitoral tem por objeto o ilícito eleitoral concernente ao abuso de poder que
vulnera a integridade, igualdade, normalidade e legitimidade do processo eleitoral e encontra fundamento normativo no art. 14,
§9o, da Constituição Federal e arts. 222 e 237 do CE e arts. 19 e 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC 64/90, uma vez comprovado o abuso de poder o tribunal declarará a inelegibilidade do
representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições
a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes àeleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado, se eleito.
Segundo a jurisprudência abalizada do TSE, “[p]ara se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a comprovação, de forma
segura, da gravidadedos fatos imputados, demonstrada a partir da verificaçãodo alto grau de reprovabilidade da
conduta(aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral(aspecto
quantitativo).” (TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060186221, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 227, Data 26/11/2019).
Já “[a]s condutas vedadas a agentes públicospossuem natureza objetivaque se aperfeiçoamcom a subsunção dos fatos
àdescrição legal, bastando que amáquina pública seja utilizada em favor de determinada candidatura para violar o bem jurídico
tutelado pela norma, qual seja, a igualdade de oportunidades entre os candidatos[…]” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
29411, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 05/02/2020,
Página 15-16).
De modo que a análise que se fará da insurgência recursal se limitará a aferir se os fatos imputados àrecorrente estão
provados, se são ilícitos eleitorais e, ainda, se se configuram em abuso de poder político ou econômico ou se se tratam de
condutas vedadas a agentes públicos.
3.1 –Imputação realizada na petição inicial:
De início, esclareça-se que a petição inicial imputou àrecorrente quatro fatos distintos que configurariam o abuso do poder
político/econômico e a conduta vedada do art. 73, incisos I e III, da Lei das Eleições, a saber:
a) convocação pela prefeita de reunião de cunho político com todos os secretários e demais ocupantes de cargo
comissionados e servidores temporários, ocorrida no dia 28/07/2016, às 17h, argumentando que os agentes públicos foram
constrangidos a comparecer àreunião que contava, inclusive, com lista de presença, o que demonstra o caráter coercitivo da
reunião;
b)atuação do assessor jurídico da Prefeitura para elaborar a defesa da então prefeita e candidata a reeleição, Cristiane Braga
Saraiva e respectivo vice, em uma representação pela prática de propaganda eleitoral irregular;
c)uso das instalações e materiais de expediente da prefeitura para emitir ofícios de interesse da coligação da então candidata;
d)desvio de verba pública por meio do Pregão Presencial n. 007/2016-GM, consistindo em fraude em licitação promovida pela
prefeitura visando ao desvio de recursos para financiar a campanha a reeleição da então prefeita;
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A sentença recorrida afastou a existência de ilicitude eleitoral em relação aos fatos elencados nos itens ‘b’ a ‘d’ acima e
considerou existente o abuso do poder político a indicar a procedência parcial da demanda apenas em relação ao item ‘a’
(reunião política com servidores) por entender que “[a]utilização de servidores públicos, em pleno horário de trabalho ou
mesmo fora dele, para compor um grupo de apoio político a determinada candidatura, no caso, a da própria prefeita, que
pretendia se reeleger, configura manifesto abuso do poder político e prática de conduta vedada, comprometendo, dessa forma,
a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral.”
Estou em sintonia com o juízo eleitoral quanto àausência de ilicitude eleitoral quanto àatuação do assessor jurídico do
Município de Baturité em representação eleitoral de interesse da coligação da recorrente.
Adoto como minhas as razões de decidir do magistrado de origem quando assentou que “não restou provada tal prática, pois
não foi demonstrado o contrato de exclusividade do aludido advogado com a Prefeitura de Baturité, o que impediria que este
prestasse serviços advocatícios a qualquer outro”, de maneira que entendeu que “o aludido profissional, quando atuou em
defesa da então prefeita e candidata, no caso ora relatado, fê-lo no pleno exercício das prerrogativas inerentes ao exercício da
advocacia, conforme assegurado pela Constituição da República (art. 5º, inc. XIII, combinado com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº
8.906 de 1994).”
Com efeito, inexistiu nos autos a demonstração de que o vínculo jurídico-funcional com o assessor jurídico Leonardo Aquino
implicasse em dedicação exclusiva, de modo que não haveria qualquer óbice jurídico àsua contratação para atuar
profissionalmente pela coligação, sem contar que o cargo que exercia no Município de Baturité éem comissão.
Portanto, não se demonstrou nenhuma ilicitude a ponto de evidenciar a prática da conduta vedada no art. 73, inciso III, da LE,
mesmo porque também não há prova de que sua atuação em processo eleitoral ocorreu em horário de expediente.
Em relação ao uso de instalações e de materiais de expedientes da prefeitura, por parte do Chefe de Gabinete da Prefeitura,
Francisco Rego Saraiva Júnior, para emissão de ofícios endereçados às Polícias Militar e Civil e àJustiça Eleitoral, informando
do evento da coligação da então prefeita Cristiane Braga Saraiva, de igual modo, o eminente juízo eleitoral afastou qualquer
caráter de ilícito eleitoral.
No ponto, estou de acordo com o juiz eleitoral quando verificou que a emissão de “ofícios endereçados às Polícias Militar e
Civil e àJustiça Eleitoral, informando do evento da coligação da então prefeita Cristiane Braga Saraiva [em verdade] se tratou
de comunicação oficial da prefeitura aos mencionados órgãos públicos acerca da realização de evento eleitoral em via pública,
para que estes garantissem a organização do evento e fluidez do trânsito no local, além da segurança pública, a exemplo do
que foi feito para as outras coligações.”
Assim, os ofícios mencionados veiculavam, em verdade, atos administrativos de interesse do município.
Também inexistiu prova efetiva de uso de computadores da Administração Municipal para elaboração de material de promoção
da chapa da recorrente na campanha eleitoral, consoante pontuou o juiz e o Ministério Público Eleitoral.
Por fim, com relação àalegação de fraude em licitação pública para compra de apoio político por parte da recorrente, também
acosto-me ao entendimento do juízo eleitoral no sentido de que não se conseguiu vislumbrar a prova do liame eleitoral e até
mesmo a questão sobre a própria existência de ilicitude no procedimento licitatório ainda está em debate na jurisdição cível
comum, conforme bem pontuou o juízo eleitoral:
“[…] Por fim, alega o autor que houve fraude em uma licitação promovida pela prefeitura com o intuito de desviar recursos do
cofre desta para a campanha eleitoral da então prefeita Cristiane Braga Saraiva. Entretanto, na análise dos presentes autos,
não consegui vislumbrar qualquer liame entre a suposta ilegalidade e a campanha eleitoral da citada prefeita. Ademais, essa
conduta passou a ser apurada em uma ação de improbidade administrativa, que ainda tramita no âmbito da justiça comum,
sem, portanto, até o momento, de definição de responsabilidades […]”.
Passo agora àanálise isolada do ato imputado àrecorrente que, sob a visão do juízo eleitoral, configurou abuso do poder
político e prática de conduta vedada a ponto de levar àimposição das sanções impostas na sentença recorrida.
3.2 Da análise da prova dos autos (da reunião com servidores):
Na sentença, o juízo eleitoral, como já explicitado, chegou àcompreensão de que a existência de reunião convocada pela
prefeita ou, pelo menos, com sua participação, com servidores municipais (secretários, comissionados e temporários),
realizada no dia 27/07/2016, às 17h, se caracterizou como reunião de cunho político e que o áudio juntado aos autos deixa
“suficientemente comprovado, que a então prefeita fez uso do aparato administrativo em benefício da sua campanha eleitoral,
pois, usando do poder do cargo que ocupava (prefeita municipal), na qualidade de candidata àreeleição, reuniu servidores da
prefeitura, ocupantes de cargos comissionados e temporários, para pedir-lhes apoio político visando a sua reeleição.”
Na sentença o juiz cita trecho do áudio em que considerou evidenciado o abuso do poder político em relação aos servidores:
“[…] Na referida reunião a então prefeita e candidata conclama os participantes a formarem um ‘grupo de apoio’ visando a sua
reeleição, conforme se depreende de suas próprias palavras:
‘[...] eu sou candidata a prefeita aqui em Baturité e no primeiro momento, eu tenho que contar com o apoio de vocês, que são
os soldados da linha de frente do nosso governo. Eu tô aqui nessa reunião para pedir apoio a vocês, para dizer que
arregassem as mangas, que vista a nossa camisa, que saia do armário! 13 é13, não éincubado, não existe isso! Édeclarado!
Eu tô chamando vocês aqui para adesivar carros, adesivar motos, colocar bandeira na porta da casa, bater no peito e dizer: eu
acredito nessa forma transparente de governar! Épara isso que estou chamando vocês aqui [...]’.
Éfora de dúvida, portanto, que a então Prefeita incitou o corpo de servidores municipais, demissíveis ad nutum e com vínculo
provisório com a administração pública, na busca de apoio político, colocando-se em posição de vantagem em relação aos
demais candidatos, desequilibrando a disputa, em detrimento dos outros candidatos que não dispõem do poder de comando da
máquina estatal.
A questão do horário da reunião éirrelevante, pois mesmo que tivesse sido realizada fora do horário do expediente da
prefeitura, o conteúdo e objetivo dessa reunião, induvidosamente, revestem-se de peculiar égravidade, pois revela, com toda a
clareza, que a máquina administrativa foi utilizada em favor do projeto político de reeleição da então prefeita.
Destarte, pode-se inferir, ao menos implicitamente, que a manutenção dos ‘empregos’ desses servidores estaria a depender da
sua reeleição, o que, indubitavelmente, caracteriza abuso de poder político-administrativo e a prática de conduta vedada,
previstos nos art. 22, caput, da LC nº 64/90, e art. 73, III da Lei nº 9.504/97.”
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 126

Fortaleza, sexta-feira, 10 de julho de 2020

Página 13

Pela leitura minuciosa da sentença, o d. juízo eleitoral faz uma única referência ao acervo probatório para a comprovação do
abuso do poder e da conduta vedada; toda a fundamentação da sentença se ancora, exclusivamente, no mencionado áudio
que se acha juntado aos autos (Ids 3664177 e 3664227).
Com efeito, quanto ao tema da reunião em que teria havido coação de servidores para formar “grupo de apoio político”
àreeleição da recorrente, o juiz eleitoral não faz referência a prova testemunhal ou documental, além do já mencionado áudio
que foi a prova única que alicerçou sua convicção para aplicar a drástica sanção de inelegibilidade em função do abuso de
poder político combinado com a prática da conduta vedada.
Assim, considero fundamental realizar a análise da irresignação recursal a partir do minucioso exame do áudio da reunião
levada a efeito pela prefeita para saber se existiu, ou não, o abuso do poder político, mediante a intimidação de servidores para
se engajar na campanha, sob pena de perdimento dos cargos, ou, pelo menos, se se comprovou os elementos informativos da
conduta vedada do art. 73, inciso III, da Lei n. 9.504/97.
Tive, por óbvio, a cautela de ouvir integralmente o arquivo de áudio colacionado aos autos em que estaria cristalizada a
conduta ilícita da recorrente; a partir de sua criteriosa análise, estou em plena sintonia com a d. Procuradoria Regional Eleitoral
para não encontrar no áudio elementos seguros que indiquem a existência de abuso do poder de político ou mesmo da
conduta vedada prevista no art. 73, III, da LE.
Digo isto porque, logo no início da gravação, de fato, a prefeita deixa evidente que não se tratava de uma reunião
administrativa e que, na audiência, havia sim servidores, pois ela agradece aos presentes por terem aceito os cargos na
administração; a partir do minuto 2:38 (primeira parte do áudio) a prefeita faz referência de que naquela reunião havia
agricultores, motoristas, etc., deixando entrever que não se tratava de uma reunião exclusivamente com servidores municipais.
Pelo menos não há prova indisputável de que a reunião contava apenas com a presença de servidores municipais.
Com efeito, o tom do discurso, entremeado de palmas dos assistentes, éclaramente de ordem político-eleitoral, estimulando os
participantes a apoiar a candidatura da prefeitura, contudo, em toda a extensão do áudio, não há palavra de coação ou de
coerção de que aqueles que não participassem sofreriam sanções funcionais, nem mesmo de maneira implícita. O teor da
manifestação captada no áudio não é, de modo algum, de intimidação ou de ameaça.
Além disto, por volta dos 20 minutos (primeira parte do áudio), quando a prefeita passa a palavra ao candidato a vice-prefeito,
este inicia sua manifestação dando “boa noite” a todos, de modo a se concluir que, de fato, aquela reunião não se realizou em
horário de expediente, um dos elementos para a caracterização da conduta vedada do inciso III, do art. 73 da Lei das Eleições.
Também, não se produziu, nenhuma prova de existência de lista de presença dos que compareceram àmencionada reunião,
de modo a evidenciar indício a confirmar a ocorrência de coação para engajamento na campanha da recorrente.
Sobre a participação de servidor público em atos de campanha, José Jairo Gomes, ao comentar o art. 73, inciso III, da LE,
aponta o seguinte:
“Note-se que a regra em apreço não impede que servidor público sponte propria engaje-se em campanha eletiva. Sua
qualidade funcional não lhe subtrai a cidadania, nem o direito de participar do processo político-eleitoral, inclusive colaborando
com os candidatos e partidos que lhe pareçam simpáticos. Todavia, deve o servidor guardar discrição. Não poderá atuar em
prol de candidatura ‘durante o horário de expediente normal’, muito menos na repartição em que desempenha as funções de
seu cargo, tampouco poderá ser cedido pelo ente a que se encontra vinculado1.”
Assim, não havendo prova segura da existência de coação ou mesmo de participação, ainda que espontânea, em horário de
expediente, não se legitima a aplicação das sanções eleitorais.
No ponto, entendo essencial trazer àcolação excerto da judiciosa manifestação da PRE em seu parecer final:
“[…] Especificamente sobre o áudio da dita reunião (mídia àf. 71), observa-se que o discurso político da prefeita, de fato,
édirecionado aos ocupantes de cargos na Administração, todavia, o teor das afirmações éde convite, de pedido de apoio
político para continuidade da gestão, e não de ameaça ou coação. Ademais, inexiste nos autos indicativo de que tenham
ocorrido outros encontros de semelhante conteúdo.
Trata-se inquestionavelmente de reunião política com a presença (ainda que não exclusiva) de servidores, na qual a recorrente
se apresenta como candidata àreeleição, sem que tenha sido constatada conduta fora dos parâmetros de licitude/regularidade
de simples ato de campanha.
Ressalta-se que o fato de a candidata ocupar o cargo de chefia do Executivo municipal não impede que, dentro dos limites
estabelecidos no ordenamento jurídico, profira discursos, pedindo apoio político da população, inclusive de servidores. Tal
prática faz parte do próprio contexto de disputa eleitoral […]”.
Ressalto que, além do mencionado áudio, nenhuma testemunha ouvida em juízo, apontou para a existência de coação para
que secretários municipais, servidores comissionados e temporários, participassem da reunião específica ou de demais atos de
campanha.
A coligação representante não trouxe aos autos nenhuma testemunha que tivesse comparecido àreunião e que confirmasse,
por exemplo, a existência de obrigação de assinar lista de presença; o local e o horário em que realizada a reunião e qual era o
público presente e o número aproximado de pessoas, circunstâncias que, certamente, dariam maior suporte probatório para
manter-se o juízo condenatório de primeiro grau.
Registre-se que a única testemunha dos investigantes foi o Delegado de Polícia Civil Ricardo Gonçalves Pinheiro que nada
informou sobre a mencionada reunião.
Neste contexto, salienta-se que a prova oral produzida em audiência (mídia àfl. 282), indica que o evento ocorreu após o
expediente normal das atividades e que não havia qualquer sorte de ameaça ou coação a servidores e que os eventos não
eram de acesso apenas destes, pois ali haviam comerciantes, presidentes de associações e sindicatos, etc..
Diante disso, éo que se observa dos depoimentos prestados por João Paulo Freitas Gomes (secretário de cultura do município
àépoca da campanha) e da recorrente:
João Paulo Freitas Gomes afirmou que:
“Participou de reuniões políticas como apoiador, mas estas sempre ocorriam no período da noite; que nunca assinou lista de
presença nas reuniões; que faltou a alguns encontros e não foi pressionado por isso; que nunca foi induzido ou coagido a
participar das reuniões; que pelo que conversava com outros participantes, não percebia esse sentimento de pressão política;
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que compareciam aos eventos “todo tipo de pessoas”, presidentes de associações, comerciantes…; que os encontros eram
abertos aos simpatizantes da campanha; e que no grupo de wthatsapp voltado para a campanha política da Cristiane não
houve convocação exclusiva dos servidores temporários e comissionados da prefeitura para reunião política, pois os convites
sempre eram abertos para todos.”
Cristiane Braga Saraiva asseverou que:
“Nunca fez reunião exclusiva com os ocupantes de cargo em comissão; que convidava todos os apoiadores, incluindo “gente
da igreja, das paróquias, das pastorais, das comunidades, cargos de confiança”, etc; que os encontros não ocorriam em
horário de expediente, mas às 18 horas, “horário que o povo tem para participar da política”; que as caminhadas, comícios e
reuniões ocorriam ànoite; e que todas as reuniões de campanha eram plurais e abertas.”
No mesmo sentido o testemunho judicial do então Chefe de Gabinete Francisco Wagner Rego Saraiva Júnior também não traz
elementos fáticos seguros a indicar que a reunião tenha se configurado em ato desvirtuado de abuso do poder político ou da
conduta vedada do art. 73, inciso III, da LE.
Por tais razões, pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral: “[…] não restou demonstrado o uso dos serviços de
servidores ou empregados da Administração Pública em favor da prefeita, nem mesmo que a conduta narrada ocorreu durante
o horário de expediente, como exige a legislação. Assim, não há falar em caracterização da conduta vedada prevista no art. 73,
III, da Lei n.º 9.504/97.”
Neste sentido a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ART. 73, III, DA LEI Nº 9.504/1997. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM REUNIÃO POLÍTICA EM CURTO
PERÍODO E DURANTE HORÁRIO DE ALMOÇO. NÃO DEMONSTRADOS ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
[...]
5. Não há falar em violação do art. 73, III, da Lei 9.504/1997 quando a participação de agente público em campanha eleitoral
ocorre fora do seu horário normal de expediente. Precedentes.
Agravo regimental conhecido e não provido. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 37950, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 02/02/2018, Página 286/287).
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
1. O abuso de poder demanda a existência de prova robusta para ficar configurado, sendo vedada a imposição de penalidades
com base em presunção.
2. No caso, não restou comprovado que o comparecimento de servidores àreunião ocorreu em horário de expediente, de forma
coercitiva e em grande número, o que evidência o abuso de poder político.
3. Recurso especial provido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 28588, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 21/03/2016, Página 42).
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA. SERVIDOR
PÚBLICO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL
INTERPRETAÇÃO DIVERSA DE PROVA DE CONTEÚDO LITERAL CLARO SEM OUTRA PROVA EQUIVALENTE CAPAZ
DE DAR SUPORTE ÀDIVERGÊNCIA. ENTENDIMENTO DO ART. 333, I DO CPC. DESPROVIMENTO.
1. Não há ofensa ao art. 73, III da Lei 9.504/97 se a prova dos autos éclara a delimitar o horário de expediente do servidor e os
fatos se deram fora desse horário.
2. Suposições ou inferências, ainda que pudessem descaracterizar prova, não podem ser tomadas como verdade para imputar
ato ilícito se desprovidas de apoio em qualquer outra prova dos autos.
3. A prova do horário do expediente, ausente quaisquer outras capazes de lhe sobrepor, ésuficiente para afastar a ilicitude do
ato.
Recurso desprovido.
(Recurso Ordinário nº 3776, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 209, Data 06/11/2014, Página 88/89).
ELEIÇÕES 2010. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS A
GOVERNADOR DE ESTADO, A VICE-GOVERNADOR, A SENADOR DA REPÚBLICA E A SUPLENTES DE SENADORES.
ABUSO DO PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
SERVIDORES PÚBLICOS EM CAMPANHA. COAÇÃO SOBRE EMPRESÁRIOS DO ESTADO PARA FAZEREM DOAÇÃO
ÀCAMPANHA DOS RECORRIDOS. ARREGIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS PRIVADAS
E DE COOPERATIVAS PARA PARTICIPAREM DE ATO DE CAMPANHA. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA IMPRENSA ESCRITA EM RELAÇÃO AO ESTADO DO ACRE. ALINHAMENTO POLÍTICO
DE JORNAIS PARA BENEFICIAR DETERMINADA CAMPANHA.
1. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a cassação de diploma de detentor de mandato eletivo exige a
comprovação, mediante provas robustas admitidas em direito, de abuso de poder grave o suficiente a ensejar essa severa
sanção, sob pena de a Justiça Eleitoral substituir-se àvontade do eleitor. Compreensão jurídica que, com a edição da LC nº
135/2010, merece maior atenção e reflexão por todos os órgãos da Justiça Eleitoral, pois o reconhecimento do abuso de poder,
além de ensejar a grave sanção de cassação de diploma, afasta o político das disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos
(art. 1º, inciso I, alínea d, da LC nº 64/1990), o que pode representar sua exclusão das disputas eleitorais.
2. Abuso do poder político na utilização de servidores públicos em campanha: competia ao Ministério Público Eleitoral provar
que os servidores públicos ou estavam trabalhando em campanha eleitoral no horário de expediente ou não estavam de férias
no período em que se engajaram em determinada campanha. O recorrente não se desincumbiu de comprovar o fato
caracterizador do ilícito eleitoral, nem demonstrou, com base na relação com o horário de expediente de servidores, que
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estariam trabalhando em período vedado, tampouco pleiteou a oitiva dos servidores que supostamente estariam envolvidos ou
que comprovariam os ilícitos. A prova emprestada somente éadmissível quando formada sob o crivo do contraditório dos
envolvidos, possibilitando àparte contrária impugnar o seu conteúdo, bem como produzir a contraprova, com base nos meios
de provas admitidos em direito. (TSE - Recurso Ordinário nº 191942, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação:
RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 25, Tomo 4, Data 16/09/2014, Página 300).
Na linha da jurisprudência do TSE a demonstração judicial da ocorrência do abuso de poder político para procedência da AIJE
exige prova segura e robusta, o que não verifico na espécie, consoante precedente abaixo:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. VEREADOR E PREFEITO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM AMBIENTE PÚBLICO. LICITUDE DA PROVA. PRELIMINARES AFASTADAS. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DA COLIGAÇÃO NÃO CONHECIDO.
[...]
Abuso do poder econômico
[…]
13. Para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, éimprescindível a demonstração da gravidade das condutas
reputadas ilegais, de modo que sejam capazes de abalar a normalidade e a legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na
disputa. Ademais, a condenação exige prova robusta, não podendo se fundar em frágeis ilações ou em presunções quanto ao
encadeamento dos fatos, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas. Precedentes.
[…]
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 46996, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 29/08/2019)
Além disto, para inflição da grave sanção de inelegibilidade, deve haver prova robusta e inequívoca da gravidade da conduta e
da sua repercussão na lisura do processo eleitoral e, no caso em referência, os autos não trazem elementos seguros para se
aferir se a reunião documentada no áudio se repetiu outras vezes, se houve coação para comparecimento, bem como qual foi
número efetivo de participantes (servidores), circunstâncias probatórias essenciais e indispensáveis para aplicação da gravosa
sanção aplicada pelo juízo eleitoral, eis que aplicável o princípio da reserva legal proporcional.
Neste sentido a jurisprudência do TSE:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATOS A PRESIDENTE E VICE–PRESIDENTE
DA REPÚBLICA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. JORNAL IMPRESSO. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE IMPRENSA. VEÍCULO DE
COMUNICAÇÃO MANTIDO PELO ESTADO. PECULIARIDADES. BALIZAS MAIS ESTREITAS. USO. BEM PÚBLICO.
COAÇÃO. SERVIDORES. CONDUTA VEDADA E ABUSO NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.[…]
4. Para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados,
demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa
repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da
conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não se constitui mais em fator determinante para a
ocorrência do abuso de poder, sendo agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
[...]
10. O Tribunal Superior Eleitoral firmou orientação no sentido de que, para afastar legalmente determinado mandato eletivo
obtido nas urnas, compete àJustiça Eleitoral, com base na compreensão da reserva legal proporcional e fundamento em
provas robustas admitidas em direito, verificar a existência de grave abuso de poder, suficiente para ensejar as rigorosas
sanções de cassação do registro, diploma ou mandato e inelegibilidade. Precedentes.11. Ação de Investigação Judicial
Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga–se improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060182324, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 187, Data 26/09/2019)
Tanto éverdade que o juízo eleitoral, mesmo aplicando a gravíssima sanção de inelegibilidade, de modo contraditório, a meu
aviso, ao aplicar a penalidade pecuniária, a arbitrou em seu patamar mínimo, não cuidando, assim, de mostrar coerência
argumentativa com a existência concreta do abuso de poder em função da suposta gravidade da conduta.
Não houve prova de que se tratou de uma convocação; não houve prova de que havia lista de presença a preencher; não
houve prova de que se exerceu coação –ainda que implícita (pelo menos no âmbito do discurso contido no áudio); não houve
prova de que o evento se deu em horário de expediente (aliás no áudio se percebe que o evento ocorreu na parte da noite), o
que não me permite chegar àmesma conclusão condenatória do juízo de origem.
Neste contexto, no tocante ao abuso do poder político, ao meu sentir, não existem nestes autos provas de que a conduta de
chamamento para um único ato de campanha tenha desafiado os núcleos integrantes do art. 73, inc. III, que impele aos
agentes públicos a proibição de “ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado”.
De mais a mais, além do áudio, o outro elemento de prova seria um print screen (impressão de tela de rede social) colacionado
aos autos àfl. 58, como sustentáculo para tipificação da conduta vedada, encontra-se desprovido de elementos probatórios
seguros para sua configuração, porquanto dos supostos diálogos travados por meio do whatsapp só vieram aos autos imagem
da tela, ausentes a indicação precisa de data e nome/quantidade de participantes da conversa/grupo, bem como os
respectivos números dos celulares envolvidos.
A suposta mensagem teria sido escrita por alguém identificado como “Roberim” e contém o seguinte teor:
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“COMUNICADO!!! Quinta-feira às 17 horas no BAC (rua XV de Novembro), encontro com os cargos comissionados e
contratados da Administração “Um Novo Jeito de Governar”. Contamos a presença de todos e todas. “Com esperança e fé,
Vamos Juntos Baturité. Olá amigos contratados! Peço que programem-se amanhã para participar dessa reunião. Émuito
importante”
Não se tem a identificação de quem seria a pessoa de “Roberim” e, ainda, não se tem prova segura de sua autoria, data ou em
que grupo foi disseminada, não se prestando, por si, para lastrear juízo condenatório, seja pelo viés do abuso, seja pelo viés da
configuração da conduta vedada.
E se essa impressão pudesse ter alguma credibilidade probatória, serviria, pelo menos, para indicar que a reunião teria
ocorrido em um lugar chamado BAC, na rua Quinze de Novembro, não fazendo referência em princípio a instalação municipal.
Com efeito, da análise detida dos fatos em apreciação não se vislumbra o abuso de poder político e a conduta vedada do art.
73, III, da Lei n.º 9.504/97, porquanto ausente a comprovação do uso dos serviços de servidores ou empregados da
Administração para a campanha eleitoral da prefeita, durante o horário de expediente normal.
Por fim, o outro elemento probante, trazido pelos autores, mas não referido pelo juiz na sentença, se refere a fotografia
colacionada pela Coligação autora/recorrida àfl. 60 que, a meu aviso, não se presta a servir de prova segura de existência da
conduta vedada do art. 73, inciso III, da Lei das Eleições, primeiro porque não possui registro da data em que foi tirada.
Também não há indicação dos nomes das pessoas nela retratadas e nem se são servidores (exclusivamente ou não), de modo
que se mostra evidência frágil para amparar o juízo condenatório que, ademais, sequer foi utilizada pelo juízo eleitoral como
elemento de convicção.
Sobre a fotografia, aliás, a representada (recorrente), ao ser indagada em audiência, afirmou que estariam na fotografia
pessoas de diversos setores da sociedade, mencionando sindicalistas, radialistas, citando nominalmente o Presidente do
Sindicato da Agricultura Familiar de Baturité senhor Antônio Lúcio.
Tal prova oral fragiliza, assim, a fotografia como reforço probante da alegada existência do abuso de poder político pela coação
dos servidores ou pelo uso de servidores em ato de campanha durante o expediente normal de trabalho.
Assim, estou em sintonia com o entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que o acervo probatório
trazido nos autos não revela a existência de prova robusta e inequívoca do abuso do poder político e da conduta vedada do art.
73, inciso III, da Lei n. 9.504/97, impondo-se a reforma da sentença para afastar as sanções aplicadas.
Neste ponto, sob o ângulo da conduta vedada imputada, cito precedente deste e. TRE/CE :
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73 DA LEI N° 9.504/97. SUPOSTA
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CAMPANHA ELEITORAL NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. ACERVO PROBATÓRIO
DEFICIENTE. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DE PODER POLÍTICO.
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2) Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei n.o 9.504/97, faz-se necessária a presença de
elementos suficientes nos autos que proporcionem a certeza da prática do ilícito, não bastando indícios ou meras presunções.
3) A conduta vedada relativa ao uso indevido de servidores públicos em benefício de candidatura exige a comprovação de que
os atos de campanha tenham ocorrido durante o horário de expediente normal (inteligência do art. 73, III, da Lei Eleitoral).
4) Não demonstrado o abuso de poder simples, não há que se falar em abuso de poder qualificado.
5) Pretensão autoral julgada improcedente.
(TRE-CE, AIJE n.º 2740-66.2014.6.06.0000, rel. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, julgamento em 24.8.2015).
Nesta seara, de se concluir que o bem jurídico digno de proteção legal melindra-se com o uso da máquina administrativa para
favorecimento de uma determinada candidatura, o que não ocorreu no caso vertente, porquanto a realização do evento
aconteceu em horário diverso do expediente habitual, e ainda dissociado de outros elementos contundentes de ilicitudes, para
atestar a gravidade das circunstâncias.
De sorte que, não há prova inconcussa de que a normalidade e legitimidade das eleições restou maculada, uma vez que não
épossível a presunção da existência do abuso do poder político por um simples raciocínio de ilação, visto que sua
caracterização fica a depender da comprovação da gravidade das circunstâncias no caso concreto.
Veja-se jurisprudência do e. TSE e deste col. TRE/CE:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DE
MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA.
[...]
5. Igualmente, éassente que "o abuso do poder econômico não pode ser presumido, reclamando, para sua configuração, a
comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto que caracterizam a prática abusiva, de forma a macular a
lisura da disputa eleitoral, nos termos do art. 22, )(Vl, da LC n0 64/90 (AgRREspe n° 349-15/TO, rei. Mm. Dias Toifoli, DJE de
27.3.2014 e REspe n° 130-68/RS, rel. Mm. Henrique Neves, DJE de 4.9.201 3)" (TSE, AgR-REspe n.º 56.279, rel. Min.
Henrique Neves da Silva, julg. 17.5.2016).
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER. DISTRIBUIÇÃO DE BENS. FESTIVIDADE BENEFICENTE. FILANTROPIA. DIA DAS
MÃES. NÃO COMPROVAÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
4. Segundo o TSE "a aplicação das sanções previstas no art. 41-A da Lei das Eleições exige prova robusta de que o candidato
participou de forma direta com a promessa ou a entrega de bem em troca do voto ou, de forma indireta, com ela anuiu ou
contribuiu, não bastando meros indícios e presunções" (AgR-REspe nO 385-78/SP, de reI. Ministra Luciana Lóssio, DJe de
19.8.2016).
5. O Art. 41-A exige para a sua configuração que o ato ocorra desde o registro da candidatura até o dia da eleição.
6. Conforme precedentes o " abuso de poder não pode ser presumido, reclamando, para sua configuração, a comprovação da
gravidade das circunstâncias do caso concreto que caracterizam a prática abusiva, de forma a macular a lisura da disputa
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eleitoral, nos termos do art. 22, XVI, da LC n° 64/90" (AgR-REspe n° 349-15/TO, ReI. Min. Dias Toffoli, DJe de 27.3.2014 e
REspe n° 130-68/RS, ReI. Min. Henrique Neves, DJe de 4.9.2013).
7. Recurso improvido. Sentença mantida. Improcedência da ação.
(TRE-CE, RE n.º 12046, Rel. KAMILE MOREIRA CASTRO, pub. DJE, Tomo 139, de 26.7.2017, págs. 25/26)”.
Para arrematar, trago àcolação a lição de José Jairo Gomes:
“Para ensejar a cassação de registro, diploma ou mandato, bem como a decretação da inelegibilidade, o abuso de poder deve
estribar-se em fatos objetivos, adequadamente demonstrados nos autos do processo por meio de provas seguras, produzidas
validamente sob a égide de um processo justo e democrático (due process of law), respeitados o contraditório e a ampla
defesa. Afinal, trata-se de grave restrição imposta ao exercício de direito político fundamental.2”
Na espécie, repiso, as provas produzidas são insuficientes para comprovar efetivamente a ocorrência de abuso de poder
político bem como de conduta vedada disposta no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, seja porque o evento ocorreu em horário
diverso ao expediente rotineiro da Administração Pública Municipal, seja porque ausentes provas de cessão de bens, serviços
municipais pela então prefeita ou, ainda mais especificamente, da conduta mais grave de coagir servidores municipais a
participar de atos de campanha sob pena de perda de seus cargos.
Portanto, no caso em apreço, se mostram inaplicáveis as sanções previstas na legislação eleitoral, nomeadamente, no art. 22
da Lei de Inelegibilidades, porquanto inexistentes nesta relação jurídica processual prova inconteste e contundente da
ocorrência do abuso de poder político, não podendo, bem por isso, estar ancorada em conjecturas e presunções, sob pena de
malferir o direito político fundamental da capacidade eleitoral passiva.
[4]
Dispositivo:
Ante o exposto, conheço do recurso por tempestivo, e dou-lhe provimento, em consonância com parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral, para reformar a sentença recorrida, afastando, por consequência, a decretação de inelegibilidade e a
condenação ao pagamento de multa impostas àrecorrente Cristiane Braga Saraiva.
Écomo voto, senhor Presidente.
Fortaleza, 8 de julho de 2020.
Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
Relator
1. Direito Eleitoral - 16a ed –Atlas –pág. 787
2. Direito Eleitoral - 16a ed. Atlas –p. 902.
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) nº 0000280-23.2016.6.06.0005.
ORIGEM: BATURITÉ/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
RECORRENTE: CRISTIANE BRAGA SARAIVA .
Advogados do(a) RECORRENTE: FREDERICO LANDIM DE CARVALHO BARBOSA TEIXEIRA - OAB/CE0033396A, CARLOS
CELSO CASTRO MONTEIRO - OAB/CE0010566A
RECORRIDA: COLIGAÇÃO O BATURITÉ QUE O POVO QUER - PDT/PPS/PR/PP/PC DO B/PRB/PROS/PT DO
B/PRP/PV/PSDB/PSD/DEM/SD/PSC .
Advogados do(a) RECORRIDO: TAFFAREL DEIBSON LOPES SILVEIRA - OAB/CE25016, RINALDO NOGUEIRA BRAGA OABCE14896
Sustentação oral: Manifestou-se, no ensejo, o advogado Carlos Celso Castro Monteiro, pela recorrente.
Decisão: Inicialmente, o Tribunal, por unanimidade, rejeita a preliminar de juntada de documento na fase recursal,
determinando o desentranhamento do documento do processo, bem como rejeita, por unanimidade, a preliminar de
intempestividade do recurso eleitoral. No mérito, ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por
unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, afastando, por consequência, a decretação de inelegibilidade e a
condenação ao pagamento de multa imposta àrecorrente, nos termos do voto do Relator. Participou da votação o Des. 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 JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 08/07/2020.
Processo 0600188-69.2020.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600188-69.2020.6.06.0000.
ORIGEM: SÃO LUÍS DO CURU/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: AVANTE - SÃO LUÍS DO CURU - CEARÁ.
Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO HENRIQUE DUMMAR ANTERO - OAB/CE17110.
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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1 - A teor do §1º do art. 32 da Lei dos Partidos Políticos, as contas anuais devem ser apresentadas ao órgão da Justiça
Eleitoral competente para julgar a prestação de contas, o que se fixa de acordo com as instâncias partidárias, isto é, órgãos
diretivos: i) municipais, perante o juiz eleitoral da zona que abrange o município; ii) estaduais, perante o respectivo Tribunal
Regional Eleitoral; iii) nacionais, perante o Tribunal Superior Eleitoral.
2 - Da leitura do artigo 28 da Resolução TSE 23.604/2019, verifica-se que a prestação de contas anuais de partido, órgão
municipal, deve ser encaminhada ao Juízo Eleitoral competente. No caso dos autos, por se tratar de órgão partidário municipal
sediado em São Luís do Curu, cabe ao juízo da Zona Eleitoral daquela urbe a competência para processar e julgar as referidas
contas.
3– Declaração da incompetência deste juízo de segundo grau para análise e julgamento do feito, o que implicaria na remessa
dos autos ao juízo de 1º grau.
4 –Extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, em virtude de questões relacionadas ao
sistema PJE. Precedentes desta Corte.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em extinguir o processo sem resolução de
mérito, nos termos do voto da Relatora.
Fortaleza, 07/07/2020.
JUIZ(A) KAMILE MOREIRA CASTRO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600188-69.2020.6.06.0000.
ORIGEM: SÃO LUÍS DO CURU/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: AVANTE - SÃO LUÍS DO CURU - CEARÁ.
Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO HENRIQUE DUMMAR ANTERO - OAB/CE17110.
RELATÓRIO
Trata os autos de Prestação de Contas do Diretório Municipal do PARTIDO AVANTE, sediado no Município de São Luís do
Curu.
Em Petição (ID 3918977), o Partido Requerente apresenta suas prestações de contas anuais, elaboradas pelo Sistema de
Prestação de Contas dos Partidos Políticos –SPCA, para recebimento por este Juízo e consequente julgamento das mesmas.
Apresenta, assim, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos nos exercícios 2020 (ID 3919077 –pág. 1), 2019 (ID
3919077 –pág. 2), 2018 (ID 3919077 –pág 3) e 2017 (ID 3919077 –pág. 4).
Éo relatório adotado.
Fortaleza-CE, 7 de julho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600188-69.2020.6.06.0000.
ORIGEM: SÃO LUÍS DO CURU/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: AVANTE - SÃO LUÍS DO CURU - CEARÁ.
Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO HENRIQUE DUMMAR ANTERO - OAB/CE17110.
VOTO
Como visto, cuida-se de Prestação de Contas de Órgão Municipal do PARTIDO AVANTE, sediado em São Luís do Curu,
referente às suas contas anuais de 2017 a 2020.
Por força de preceito constitucional (art. 17, III, CF/881), os órgãos diretivos dos partidos políticos, em todas as suas esferas,
estão obrigados a enviar, anualmente, àJustiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, sob pena de o órgão
inadimplente ter suspenso, até a regularização da situação de inadimplência, novas cotas do Fundo Partidário, ficando os
responsáveis sujeitos às penas da lei (artigo 37-A, da Lei 9.096/95).
A teor do §1º do art. 32 da Lei dos Partidos Políticos, (Lei nº 9.096/95)2 as contas anuais devem ser apresentadas ao órgão da
Justiça Eleitoral competente para julgar a prestação de contas até junho do ano seguinte, o que se fixa de acordo com as
instâncias partidárias, isto é, órgãos diretivos: i) municipais, perante o juiz eleitoral da zona que abrange o município; ii)
estaduais, perante o respectivo Tribunal Regional Eleitoral; iii) nacionais, perante o Tribunal Superior Eleitoral.
Cumpre ainda reproduzir o inteiro teor do art. 28, I, da Resolução-TSE nº 23.604/2019, verbis:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça Eleitoral
anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I –Juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal ou comissão provisória municipal
ou zonal;
A partir da leitura dos dispositivos legais acima descritos, verifica-se que a prestação de contas anuais de partido, órgão
municipal, deve ser encaminhada ao Juízo Eleitoral competente.
No caso dos autos, não obstante também o equívoco de apresentar declaração de ausência de movimentação financeira do
ano de 2020, que sequer acabou, por se tratar de órgão partidário municipal sediado em São Luís do Curu, cabe ao juízo da
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Zona Eleitoral daquela urbe a competência para processar e julgar as referidas contas. Assim, nos termos do art. 64, §1º, do
CPC, declaro a incompetência deste juízo de segundo grau para análise e julgamento do feito.
Por conseguinte, entendo que o correto seja A REMESSA DOS AUTOS, VIA PJE (PORTARIA-TSE Nº 344/2019) OU POR
QUALQUER MEIO QUE ASSEGURE O ENVIO POR ESTA CORTE DA INTEGRALIDADE DOS AUTOS, ao Juízo Eleitoral da
107ª ZE –São Luís do Curu/CE. Entretanto, após decisão nos autos do processo nº 0600148-87.2020.6.06.0000, por ocasião
da sessão jurisdicional de 22/06/2020, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485 do CPC.
Écomo voto, Senhor Presidente.
Fortaleza-CE, 7 de julho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
1. Art. 17. Élivre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...)
III - prestação de contas àJustiça Eleitoral;
2. Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, àJustiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30
de junho do ano seguinte.
§1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais
Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600188-69.2020.6.06.0000.
ORIGEM: SÃO LUÍS DO CURU/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: AVANTE - SÃO LUÍS DO CURU - CEARÁ.
Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO HENRIQUE DUMMAR ANTERO - OAB/CE17110.
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em extinguir o processo sem
resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora.
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 0602312-93.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 060231293.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
EMBARGANTE: EDMILSON BARBOSA FRANCELINO FILHO.
Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561.
Segundos Embargos de Declaração. Omissão. Ausência. Impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida. Inteligência
do art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC. Caráter protelatório. Aplicação de multa.
Embargos conhecidos e desprovidos.
1. No caso em tela, trata-se de segundos embargos de declaração interpostos em face dos primeiros que foram desprovidos
por inexistência de vícios no acórdão, que julgou as contas do ora Embargante como não prestadas em razão de irregularidade
em sua representação processual.
2. Mais uma vez, aduz a existência de omissão no acórdão questionado no que tange ao malferimento ao direito do candidatoadvogado advogar em causa própria, previsto no art. 103, §único do Código de Processo Civil, bem como que o advogado
Walber Nogueira da Silva estaria constituído como advogado no feito.
3. Da simples leitura da ementa do acórdão dos primeiros embargos, vislumbra-se que este Regional tratou objetivamente e
individualizadamente ponto a ponto os vícios supostamente existentes no acórdão que julgou as contas como não prestadas,
em razão de irregularidade na representação processual. Entretanto, insatisfeito mais uma vez com o decisum, o ora
Embargante apresenta novos embargos suscitando as mesmas teses do primeiro já exaustivamente debatidas por esta Corte.
4. O Embargante acostou ao feito certidão narrativa deste Regional que, ao contrário de sua intenção, tão somente comprova
todos os fatos descritos nas decisões exaradas no presente feito.
5. Cabe, novamente, repisar que tudo decorreu da inércia do candidato em regularizar, a tempo e modo, a sua representação
processual, seja acostando o instrumento de mandato, seja apresentando a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil
informando que estaria advogando em causa própria. Assim, em razão da extemporaneidade da tentativa de regularização da
representação processual, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
6. Assim, outra medida não resta senão aplicar multa no presente caso, tendo em vista o malferimento àceleridade do feito
ocasionado pela repetição de teses do ora embargante, bem como o seu manifesto intuito protelatório. Precedentes deste
Regional.
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7. Embargos desprovidos com aplicação de multa no valor de 01 (um) salário mínimo em razão do caráter protelatório dos
presentes aclaratórios, com fundamento no art. 275, §6º, do Código Eleitoral.
Segundos Embargos de Declaração. Omissão. Ausência. Impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida. Inteligência
do art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC. Caráter protelatório. Aplicação de multa.
Embargos conhecidos e desprovidos.
1. No caso em tela, trata-se de segundos embargos de declaração interpostos em face dos primeiros que foram desprovidos
por inexistência de vícios no acórdão, que julgou as contas do ora Embargante como não prestadas em razão de irregularidade
em sua representação processual.
2. Mais uma vez, aduz a existência de omissão no acórdão questionado no que tange ao malferimento ao direito do candidatoadvogado advogar em causa própria, previsto no art. 103, §único do Código de Processo Civil, bem como que o advogado
Walber Nogueira da Silva estaria constituído como advogado no feito.
3. Da simples leitura da ementa do acórdão dos primeiros embargos, vislumbra-se que este Regional tratou objetivamente e
individualizadamente ponto a ponto os vícios supostamente existentes no acórdão que julgou as contas como não prestadas,
em razão de irregularidade na representação processual. Entretanto, insatisfeito mais uma vez com o decisum, o ora
Embargante apresenta novos embargos suscitando as mesmas teses do primeiro já exaustivamente debatidas por esta Corte.
4. O Embargante acostou ao feito certidão narrativa deste Regional que, ao contrário de sua intenção, tão somente comprova
todos os fatos descritos nas decisões exaradas no presente feito.
5. Cabe, novamente, repisar que tudo decorreu da inércia do candidato em regularizar, a tempo e modo, a sua representação
processual, seja acostando o instrumento de mandato, seja apresentando a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil
informando que estaria advogando em causa própria. Assim, em razão da extemporaneidade da tentativa de regularização da
representação processual, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
6. Assim, outra medida não resta senão aplicar multa no presente caso, tendo em vista o malferimento àceleridade do feito
ocasionado pela repetição de teses do ora embargante, bem como o seu manifesto intuito protelatório. Precedentes deste
Regional.
7. Embargos desprovidos com aplicação de multa no valor de 01 (um) salário mínimo em razão do caráter protelatório dos
presentes aclaratórios, com fundamento no art. 275, §6º, do Código Eleitoral.
Segundos Embargos de Declaração. Omissão. Ausência. Impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida. Inteligência
do art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC. Caráter protelatório. Aplicação de multa.
Embargos conhecidos e desprovidos.
1. No caso em tela, trata-se de segundos embargos de declaração interpostos em face dos primeiros que foram desprovidos
por inexistência de vícios no acórdão, que julgou as contas do ora Embargante como não prestadas em razão de irregularidade
em sua representação processual.
2. Mais uma vez, aduz a existência de omissão no acórdão questionado no que tange ao malferimento ao direito do candidatoadvogado advogar em causa própria, previsto no art. 103, §único do Código de Processo Civil, bem como que o advogado
Walber Nogueira da Silva estaria constituído como advogado no feito.
3. Da simples leitura da ementa do acórdão dos primeiros embargos, vislumbra-se que este Regional tratou objetivamente e
individualizadamente ponto a ponto os vícios supostamente existentes no acórdão que julgou as contas como não prestadas,
em razão de irregularidade na representação processual. Entretanto, insatisfeito mais uma vez com o decisum, o ora
Embargante apresenta novos embargos suscitando as mesmas teses do primeiro já exaustivamente debatidas por esta Corte.
4. O Embargante acostou ao feito certidão narrativa deste Regional que, ao contrário de sua intenção, tão somente comprova
todos os fatos descritos nas decisões exaradas no presente feito.
5. Cabe, novamente, repisar que tudo decorreu da inércia do candidato em regularizar, a tempo e modo, a sua representação
processual, seja acostando o instrumento de mandato, seja apresentando a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil
informando que estaria advogando em causa própria. Assim, em razão da extemporaneidade da tentativa de regularização da
representação processual, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
6. Assim, outra medida não resta senão aplicar multa no presente caso, tendo em vista o malferimento àceleridade do feito
ocasionado pela repetição de teses do ora embargante, bem como o seu manifesto intuito protelatório. Precedentes deste
Regional.
7. Embargos desprovidos com aplicação de multa no valor de 01 (um) salário mínimo em razão do caráter protelatório dos
presentes aclaratórios, com fundamento no art. 275, §6º, do Código Eleitoral.
Segundos Embargos de Declaração. Omissão. Ausência. Impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida. Inteligência
do art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC. Caráter protelatório. Aplicação de multa.
Embargos conhecidos e desprovidos.
1. No caso em tela, trata-se de segundos embargos de declaração interpostos em face dos primeiros que foram desprovidos
por inexistência de vícios no acórdão, que julgou as contas do ora Embargante como não prestadas em razão de irregularidade
em sua representação processual.
2. Mais uma vez, aduz a existência de omissão no acórdão questionado no que tange ao malferimento ao direito do candidatoadvogado advogar em causa própria, previsto no art. 103, §único do Código de Processo Civil, bem como que o advogado
Walber Nogueira da Silva estaria constituído como advogado no feito.
3. Da simples leitura da ementa do acórdão dos primeiros embargos, vislumbra-se que este Regional tratou objetivamente e
individualizadamente ponto a ponto os vícios supostamente existentes no acórdão que julgou as contas como não prestadas,
em razão de irregularidade na representação processual. Entretanto, insatisfeito mais uma vez com o decisum, o ora
Embargante apresenta novos embargos suscitando as mesmas teses do primeiro já exaustivamente debatidas por esta Corte.
4. O Embargante acostou ao feito certidão narrativa deste Regional que, ao contrário de sua intenção, tão somente comprova
todos os fatos descritos nas decisões exaradas no presente feito.
5. Cabe, novamente, repisar que tudo decorreu da inércia do candidato em regularizar, a tempo e modo, a sua representação
processual, seja acostando o instrumento de mandato, seja apresentando a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil
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 126

Fortaleza, sexta-feira, 10 de julho de 2020

Página 21

informando que estaria advogando em causa própria. Assim, em razão da extemporaneidade da tentativa de regularização da
representação processual, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
6. Assim, outra medida não resta senão aplicar multa no presente caso, tendo em vista o malferimento àceleridade do feito
ocasionado pela repetição de teses do ora embargante, bem como o seu manifesto intuito protelatório. Precedentes deste
Regional.
7. Embargos desprovidos com aplicação de multa no valor de 01 (um) salário mínimo em razão do caráter protelatório dos
presentes aclaratórios, com fundamento no art. 275, §6º, do Código Eleitoral.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos
embargos, com aplicação de multa em razão do caráter manifestamente protelatório, nos termos do voto do Relator.
Fortaleza, 08/07/2020.
DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 060231293.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
EMBARGANTE: EDMILSON BARBOSA FRANCELINO FILHO.
Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561.
Relatório
Cuida-se de segundos embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo candidato ao cargo de
Deputado Federal, Edmilson Barbosa Francelino Filho, em face de Acórdão que desproveu os primeiros embargos interpostos
contra acórdão que julgou as contas apresentadas pelo então candidato como não prestadas, referentes às eleições de 2018.
As contas do Embargante foram julgadas não prestadas tendo em vista ter restado constatado no feito que o candidato,
mesmo devidamente intimado, não juntou instrumento de mandato para regularizar a sua representação processual.
Nos aclaratórios, o Embargante alega a subsistência de omissão no acórdão, aduzindo que “conquanto tenha formalmente
respondido aos pontos suscitados, os respondeu enquanto uma petição de princípio, ou seja, de forma tautológica, sem adotar
tese específica sobre: A) o malferimento ao direito do candidato-advogado advogar em causa própria, previsto no art. 103,
§único do CPC vigente e B) a nulidade deduzida a partir da Certidão Narrativa (documento novo) quanto ao cadastramento do
Dr. Walber Nogueira da Silva e às inúmeras referencias que os autos faziam, mesmo antes da malograda intimação eletrônica
do ora embargante.” Ao final, pleiteou o provimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de obter
alteração do julgamento de suas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, ID nº 3794177, opinando pelo não provimento dos presentes embargos
por entender pela inexistência de omissão no decisum questionado, já que “os argumentos elencados pelo candidato no
segundo embargos de declaração de que “toda a argumentação exarada no acórdão anterior se centra em um único ponto,
qual seja a de que a regularização da representação processual fora extemporânea, daí porque não se poderia entrar no
mérito do cumprimento da diligência, cuja intimação não se deu através do Diário Eletrônico da Justiça”, são os mesmos
dispostos nos embargos de declaração (ID 330392) e foram amplamente rebatidos na manifestação do MPF de ID 33937777”.
Acrescenta, ainda, que “como pode ser verificado, mesmo intimado para regularizar a representação, o candidato não
apresentou procuração outorgando poderes ao advogado cadastrado nos sistemas, tampouco a sua carteira da OAB/CE para
demonstrar que estava advogando em causa própria. Esses documentos somente foram apresentados após o prazo, sendo
aplicado o instituto da preclusão temporal referente àinformação e a juntada da comprovação de que possui capacidade
postulatória. Assim, não havia procuração de advogado anexada no processo de prestação de contas, e a simples
possibilidade de o candidato poder advogar em causa própria, sem ter nem mesmo agido como advogado até o momento do
parecer técnico conclusivo, não supre tal omissão.
Finaliza destacando que “a Certidão Narrativa juntada aos autos não trouxe fatos novos, tampouco motiva nulidade da decisão,
como aduziu o embargante, pois apenas informa que o advogado Walber Nogueira da Silva estava cadastrado no sistema, fato
este abordado no acórdão embargado, mas nada indicando em relação a regularidade na representação processual. A
regularidade na representação processual se dá com a apresentação de procuração outorgando poderes ao advogado no
processo da prestação de contas, e não apenas com um cadastro no Sistema PJe. Acertadamente, para todos os fins (de
intimação e de análise das contas), a Justiça Eleitoral não considerou a mera indicação de advogado pelo candidato como
suficiente, sem que houvesse a respectiva juntada da procuração”.
Éo relatório.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 060231293.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
EMBARGANTE: EDMILSON BARBOSA FRANCELINO FILHO.
Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561.
VOTO
Dispõe o art. 275 do Código Eleitoral que são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
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Por sua vez, o art. 1.022, II do Código de Processo Civil estabelece o seguinte, verbis:
Art. 1.022. 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.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
No caso sob exame, a decisão questionada dos primeiros embargos foi ementada nos seguintes termos:
Embargos de Declaração. Efeitos Infringentes. Omissão. Erro de fato. Ausência. Impossibilidade de rediscussão da matéria já
decidida. Inteligência do art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC. Embargos conhecidos e desprovidos.
1. No caso, refuta-se acórdão deste Tribunal que, por unanimidade, julgou não prestadas as contas do Embargante, em razão
deste, mesmo devidamente intimado, não ter regularizado a sua representação processual, dentro do prazo legal.
2. Nos aclaratórios, o Embargante alega a existência de omissão e erro de fato no acórdão aduzindo o que segue: a. Que
antes do julgamento do feito apresentou memoriais e acostou documentos para sanar as irregularidades que não foram
analisados por esta Corte; b. Que desde o início do processo constata-se como seu advogado o causídico Walber Nogueira da
Silva e que o Embargante étambém advogado e estaria atuando em causa própria; c. Que não houve intimação de seu
advogado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico referente àdiligência para sanar as irregularidades detectadas
no parecer técnico.
3. Acerca da primeira alegação, a despeito de ter sido devidamente intimado e tendo o prazo para manifestação decorrido em
11 de novembro de 2019, somente na data de 18 de janeiro do corrente ano, ou seja, mais de 02 (dois) meses após findo o
prazo para manifestação, o ora Embargante apresentou memoriais e acostou documentos. Dessa forma, sem maiores
delongas, conclui-se que os documentos acostados extemporaneamente não foram analisados por esta Corte tendo em vista o
instituto da preclusão temporal versada no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral e deste Regional.
4. No tocante a segunda alegação, mais uma vez não assiste razão ao Embargante já que, sem maiores esforços, constata-se
que o simples fato do advogado Walber Nogueira da Silva ter apresentado no Sistema Pje as presentes contas e, por esse
motivo, constar nas informações processuais do sistema, não comprova a outorga de poderes do Embargante para a sua
pessoa. Éprincípio basilar do direito que a comprovação da representação processual se dá, tão somente, mediante a
apresentação do instrumento de outorga de poderes, o que inexistia no feito em nome do causídico até o julgamento, inclusive,
tendo sido a procuração acostada somente agora quando da interposição dos presentes embargos.
5. Com relação ao argumento de que o Embargante étambém advogado e estaria atuando em causa própria, verifica-se que
referida informação e a juntada de cópia de sua carteira da OAB/CE vieram aos autos tão somente com a apresentação
extemporânea dos memoriais, aplicando-se, assim, mais uma vez, o instituto da preclusão temporal referente àinformação e a
juntada da comprovação de sua capacidade postulatória.
6. Por fim, no que tange à terceira alegação, vislumbra-se que já restou explanado neste decisum que sequer o causídico
Walber Nogueira da Silva estava constituído como advogado no feito, o que, em consequência, determina que a intimação seja
realizada na pessoa do candidato, nos termos do art. 101, §4º da Res. TSE n. 23.553/2017 c/c art. 8º, §4º da Res. TSE n.
23.547/2017, o que foi devidamente realizado no presente feito.
7. Destarte, inexistindo vícios a serem sanados, mostram-se incabíveis os aclaratórios, já que estes têm por objetivo sanar
vícios do decisum e, assim, não serve como meio de rediscussão da matéria já julgada.
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Da simples leitura da ementa do acórdão dos primeiros embargos, vislumbra-se que este Regional tratou ponto a ponto os
vícios supostamente existentes no acórdão que julgou as contas como não prestadas em razão de irregularidade na
representação processual.
Entretanto, insatisfeito mais uma vez com o decisum, o ora Embargante apresenta novos embargos suscitando as mesmas
teses do primeiro já exaustivamente debatidas por esta Corte. Vejamos.
Aduz o malferimento ao direito do candidato-advogado advogar em causa própria, previsto no art. 103, §único do Código de
Processo Civil, bem como que o advogado Walber Nogueira da Silva estaria constituído como advogado no feito.
Para comprovação das alegações acosta ao feito Certidão Narrativa deste Regional, ID nº 3749027, que transcrevo na íntegra
abaixo, in verbis:
CERTIFICO, em consulta ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Tribunal Regional Eleitoal do Ceará:
1. Aos 14 de setembro de 2018, o processo de Prestação de Contas nr. 0602312-93.2018.6.06.0000 foi autuado em virtude da
apresentação da prestação de contas parcial no sistema SPCE, tendo sido distribuído, por sorteio, ao Desembargador Inácio
de Alencar Cortez Neto.
2. Aos 8 de novembro de 2018 foi apresentada a prestação de contas final, onde consta na Ficha de Qualificação, ID 390377,
os dados pessoais do responsável pela administração, na função de Advogado, o Senhor Walber Nogueira da Silva, OAB CE
006561.
3. Aos 16 de novembro de 2018, consta certidão da Seção de Autuação e Distribuição - SEADI que relata a não localização de
procuração nos autos.
4. Aos 16 de novembro de 2018, consta certidão de que o candidato foi intimado para apresentar o instrumento de mandato
para constituição de advogado. A intimação foi enviada para o email edmilsonbff@gmail.com (ID 579577).
5. Aos 4 de novembro de 2019, foi juntado o Aviso de Recebimento - AR (ID 2805177) referente a intimação postal (ID
2805027 - Ofício TRECE nr 2680/2019) remetida para o endereço constante do Requerimento de Registro de Candidatura.
6. Aos 13 de novembro de 2019, foi certificada a não manifestação do candidato acerca da intimação postal (ID 2805027).
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7. Aos 9 de janeiro de 2020, consta certidão acerca dos endereços utilizados nas intimações do candidato extraídos do
processo de registro de candidatura.
8. Aos 18 de janeiro de 2020, consta a juntada de documentos apresentados e assinados eletronicamente pelo candidato,
inclusive carteira da OAB CE (IDs 3123527).
9. Aos 10 de fevereiro de 2020, foi publicada no DJE nr. 28, pag. 3, a intimação da pauta de julgamento nr. 13/2020, onde
foram relacionados o candidato requerente e o advogado Walber Nogueira da Silva, OAB CE 06561.
10. Aos 14 de fevereiro de 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará julgou as contas do candidato requerente não
prestadas.
11. Aos 18 de fevereiro de 2020, o acórdão de julgamento foi publicado no DJE nr. 34, pags. 6-9, onde foram relacionados o
candidato requerente e o advogado Walber Nogueira da Silva, OAB CE 06561.
12. Aos 20 de fevereiro de 2020, houve a interposição de Embargos de Declaração apresentados pelo Advogado Walber
Nogueira da Silva com a juntada de procuração (IDs 3303777 e 3303977).
13. Aos 29 de abril de 2020, foi publicada no DJE nr. 76, pag. 24, a intimação da pauta de julgamento nr. 36/2020, onde foram
relacionados o candidato requerente e o advogado Walber Nogueira da Silva, OAB CE 06561.
14. Aos 5 de maio de 2020, os embargos de declaração opostos pelo requerente foram desprovidos.
15. Aos 7 de maio de 2020, foi expedida a Portaria Conjunta nr 16/2020 que suspendeu os prazos judiciais e administrativos
dos feitos que tramitavam em meios eletrônico e físico, no âmbito de todos os graus de jurisdição da Justiça Eleitoral do Ceará,
no período de 8 a 20 de maio de 2020.
16. Aos 8 de maio de 2020, foi juntado aos autos o acórdão dos embargos de declaração (ID 3581277) proferido na sessão de
julgamento do dia 5 de maio de 2020.
17. Aos 11 de maio de 2020, o acórdão ID 3581277 foi publicado no DJE nr 83, pags. 3-7.
18. Aos 21 de maio de 2020, foi publicada no DJe do TRE-CE a Portaria Conjunta nr. 17/2020 que prorrogou as suspensão dos
prazos processuais nos processos físicos e eletrônicos em tramitação até o dia 31 de maio de 2020 no âmbito de todos os
graus de jurisdição da Justiça Eleitoral do Ceará.
Negritei os trechos da mencionada certidão que fazem referência aos alegados vícios dos presentes embargos. De logo,
verifica-se que a referida certidão não traz qualquer fato novo que, inclusive, já não tenha sido tratado objetivamente e
individualizadamente nos primeiros embargos, conforme se constata na ementa anteriormente transcrita.
No tocante ao direito do candidato-advogado advogar em causa própria, previsto no art. 103, §único do Código de Processo
Civil, verifica-se no item 5 da ementa dos primeiros embargos que “com relação ao argumento de que o Embargante étambém
advogado e estaria atuando em causa própria, verifica-se que referida informação e a juntada de cópia de sua carteira da
OAB/CE vieram aos autos tão somente com a apresentação extemporânea dos memoriais, aplicando-se, assim, mais uma vez,
o instituto da preclusão temporal referente àinformação e a juntada da comprovação de sua capacidade postulatória”.
Fato este comprovado na certidão narrativa de ID nº 3749027, em seus itens 6, 7 e 8, quando narra que, após ter sido
certificada no dia 13 de novembro de 2019 a ausência de manifestação do candidato mesmo devidamente intimado em seu
endereço informado no registro de candidatura, somente aos 18 de janeiro de 2020, consta a juntada de documentos
apresentados e assinados eletronicamente pelo candidato, inclusive carteira da OAB CE (IDs 3123527).
Com destaque para o fato de que até referida data, 18 de janeiro de 2020, sequer constava no feito qualquer informação de
que o candidato estava advogando em causa própria.
Já no tocante a alegação de que o advogado Walber Nogueira da Silva estaria constituído como advogado no feito, verifica-se,
sem qualquer dificuldade, no item 4 da ementa quando registra que “mais uma vez não assiste razão ao Embargante já que,
sem maiores esforços, constata-se que o simples fato do advogado Walber Nogueira da Silva ter apresentado no Sistema Pje
as presentes contas e, por esse motivo, constar nas informações processuais do sistema, não comprova a outorga de poderes
do Embargante para a sua pessoa. Éprincípio basilar do direito que a comprovação da representação processual se dá, tão
somente, mediante a apresentação do instrumento de outorga de poderes, o que inexistia no feito em nome do causídico até o
julgamento, inclusive, tendo sido a procuração acostada somente agora quando da interposição dos presentes embargos”.
Fato também confirmado pelo item 12 da certidão narrativa quando narra que “Aos 20 de fevereiro de 2020, houve a
interposição de Embargos de Declaração apresentados pelo Advogado Walber Nogueira da Silva com a juntada de procuração
(IDs 3303777 e 3303977)”.
Cabe, novamente, repisar que tudo decorreu da inércia do candidato em regularizar, a tempo e modo, a sua representação
processual, seja acostando o instrumento de mandato, seja apresentando a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil
informando que estaria advogando em causa própria. Assim, em razão da extemporaneidade da tentativa de regularização da
representação processual, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, in
verbis:
Art. 72. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente ou por
delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, §4º).
§1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação,
sob pena de preclusão.
[…]
Inúmeros são os julgados nesse sentido no Tribunal Superior Eleitoral e neste Regional, aplicando-se assim a máxima “o
direito não assiste aos que dormem”, in verbis:
“Nos processos de prestação de contas, a não apresentação tempestiva da documentação exigida atrai os efeitos da
preclusão, impedindo o seu posterior conhecimento” (TSE - AgR-AI 46143, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
2.3.2018).
“A juntada de documentação após o parecer conclusivo, quando o prestador de contas já havia sido intimado anteriormente
para sanar as irregularidades ali apontadas, atrai os efeitos da preclusão, impedindo o seu conhecimento, conforme
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jurisprudência consolidada desta Corte. Precedente: PC 291–06, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 19.6.2019” (TSE - AgR-AI
0607219-56, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 10.2.2020).
Vê-se, portanto, que inexistem quaisquer vícios das decisões exaradas nos presentes autos, bem como a correção do
julgamento das contas do candidato, ora embargante, como não prestadas em razão da ausência de regularização de sua
representação processual, o que, inclusive, tornou desnecessária a análise das demais irregularidades detectadas no feito.
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, de modo que a pretensão de simples
rediscussão da matéria já decidida, tal como objetiva o embargante, não dá margem àoposição destes.
Os presentes embargos tem caráter manifestamente protelatórios, demonstrando, tão somente, insatisfação do decisum por
parte do candidato, que intenta, a todo custo, ver reconhecida a sua descabida tese.
Assim, outra medida não resta senão aplicar multa no presente caso, tendo em vista o malferimento àceleridade do feito
ocasionado pela repetição de teses do ora embargante, bem como o seu manifesto intuito protelatório, tudo nos termos do art.
275, §6º, do Código Eleitoral.
Essa éa linha de raciocínio seguida por este Regional em casos análogos, vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DESPESAS COM CONTADOR. PROTELATÓRIO. DESVIRTUAMENTO E A DISSOCIAÇÃO DAS TESES DOS
AUTOS. NÃO CONHECIDO.APLICAÇÃO DE MULTA.
1 - Foram analisadas minuciosamente todas as questões fáticas e jurídicas trazidas aos autos. Não se vislumbra nenhum vício
a ser sanado, haja vista que as alegações arguidas foram profunda e fundamentadamente discutidas no Acórdão.
2 –O Acórdão reportou-se àomissão de despesas, haja vista que a Secretaria de Controle Interno - SCI identificou serviços
prestados por profissional de contabilidade. No entanto, tal despesa não foi contabilizada na prestação de contas em exame.
3 - Como bem pontuou o MPE o julgado “indicado pelo embargante não diz respeito a precedente vinculante ou obrigatório do
TSE, não sendo cabível a aplicação do art. 489, §1º, VI do CPC ao presente caso (...)”. Para além disso, patente que os
julgados apontados não dizem respeito ao caso em tela, sendo a base fática totalmente diferente da dos autos.
4 - Observa-se mera reiteração da tese já suficientemente debatida, sem infirmar os fundamentos da decisão, traduzindo
inconformismo com o resultado do julgamento, não ensejando 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”, como vem reiteradamente decidindo o TSE.
5 - A parte age com manifesto intuito protelatório, cabendo a aplicação de multa, ainda que se trate de primeiros embargos,
como já vem reconhecendo o TSE, ao afirmar que “A jurisprudência mais recente desta Corte Superior se firmou no sentido de
que o fato de se tratar de primeiros embargos de declaração não inviabiliza a imposição da multa prevista no art. 275, §6º, do
Código Eleitoral, inclusive na hipótese de suposta finalidade de prequestionamento, quando evidenciado o intuito
manifestamente protelatório devido ao completo desvirtuamento e àdissociação das teses recursais com as hipóteses de
cabimento previstas nos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil”.
6 - Além da inexistência de vícios aptos a legitimarem a oposição dos aclaratórios, a incoerência quanto àreiteração dos
argumentos já oferecidos por ocasião de manifestação na prestação de contas, que longe de mostrar dúvida ou
desconhecimento da lei, evidencia “banalização do juízo de admissibilidade de um remédio processual de fundamentação
vinculada”, como pontou o MPE.
7 –Não conhecimento dos Embargos. Aplicação de multa.1
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2012. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. OMISSÕES E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DOS PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Na espécie, a primeira omissão alegada émanifestamente descabida, pois seria irrelevante mencionar no bojo do acórdão
petição avulsa atravessada pelos embargantes, noticiando a intempestividade dos embargos da parte adversa, pois os
requisitos de admissibilidade do recurso devem ser apreciados pelo órgão julgador, independentemente das alegações das
partes. Assim, esta Corte reconheceu, de ofício, que os embargos eram intempestivos, não existindo nenhum prejuízo
decorrente da falta de referência àpetição.
2. Não há omissão quando os motivos da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada apenas oralmente na
tribuna, estão claros e acessíveis às partes na transcrição do voto oral da relatora, contido na certidão de julgamento.
3. A suposta importância de determinada gravação, não mencionada expressamente no acórdão, já que alegada somente nos
primeiros aclaratórios, constitui inovação de tese jurídica. A rediscussão da matéria probatória com novo exame da questão de
fundo refoge ao âmbito restrito dos embargos. Precedentes.
4. Os segundos embargos têm caráter protelatório, eis que a primeira omissão alegada émanifestamente infundada e as
demais são meras repetições de teses refutadas nos primeiros aclaratórios, comprometendo a celeridade do processo.
5. Embargos conhecidos e não providos. Aplicação de multa, no valor de 1 (um) salário-mínimo, com fundamento no art. 275,
§6º, do Código Eleitoral.2
Por fim, não há que se falar em existência de quaisquer vícios no acórdão questionado, restando àparte acatar as
consequências de sua própria inércia. Na espécie, a decisão está suficientemente fundamentada não padecendo dos vícios
arguidos pelo embargante.
DISPOSITIVO
ISSO POSTO, em razão da inexistência de quaisquer vícios a serem sanados, conheço e nego provimento aos presentes
embargos, aplicando a multa de 01 (um) salário mínimo em razão do caráter protelatório destes aclaratórios, com fundamento
no art. 275, §6º, do Código Eleitoral.
Fortaleza, 08 de julho de 2020.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto
Relator
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1. TRE/CE –PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602722-54.2018.6.06.0000, Julgado em 14 de maio de 2019, Relator(a) KAMILE
MOREIRA CASTRO..
2. TRE/CE - RECURSO ELEITORAL n 29303, ACÓRDÃO n 29303 de 29/08/2017, Relator(a) JORIZA MAGALHÃES
PINHEIRO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data 01/09/2017, Página 19.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 060231293.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
EMBARGANTE: EDMILSON BARBOSA FRANCELINO FILHO.
Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561.
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
aos embargos, com aplicação de multa em razão do caráter manifestamente protelatório, nos termos do 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 08/07/2020.
Processo 0600199-98.2020.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600199-98.2020.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REPRESENTANTE: LUCIANO DE MELO SOUSA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: FERNANDO LUIS MELO DA ESCOSSIA - CE6569, GUALTER RAFAEL MACIEL
BEZERRA - CE21432
DESPACHO
R. h.
Cuida-se de pedido de regularização de contas, formulado por LUCIANO DE MELO SOUSA, então candidato ao cargo de
deputado estadual pelo PSL nas eleições de 2014, objetivando restabelecer sua quitação eleitoral, pendente em virtude do
julgamento das contas alusivas àquele pleito como não prestadas.
Considerando o teor da informação retro prestada pelo servidor Carlos Eduardo Guedes Sampaio, Chefe da SECEP, acolho a
sugestão ali aposta, para determinar a notificação do requerente, com o fim de que, no prazo de 5 dias:
Registre no SPCE 2014, as informações referentes àcampanha;
Selecione, no sistema citado, a opção retificadora;
Efetue a geração de nova prestação de contas, grave o arquivo gerado (formato .EPC) em pasta local e, tendo em vista a
suspensão do atendimento presencial, encaminhe o mesmo para os e-mails secep@tre-ce.jus.br e coaud@tre-ce.jus.br;
Realize a impressão dos demonstrativos gerados e proceda a juntada deles no Pje, devidamente assinados.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 8 de julho de 2020.
JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA Relator
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
Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento
Atos Diversos
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RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
EDITAL Nº 12/2020 - O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ,
torna público, para conhecimento dos interessados, conforme art. 23 da Resolução TSE nº 22.582/2007, o resultado da
avaliação de desempenho para fins de progressão funcional dos servidores constantes do quadro abaixo.
SERVIDOR(A)
ANDRESSA MIRELLA SALDANHA DE FRANÇA
HANDRICK DUTRA DE MELLO NUNES
HERBERT SHIONE NUNES MARINHO
ISADORA MARIA HENRIQUES DIÓGENES
MICHEL OLIVEIRA DE SOUZA
SABRINA D'HENRIQUE PIERRE
ALINE MELO FERNANDES
ANDRÉ LUIZ TRINDADE ROCHA
ANTONIO BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA LEAL
CRISTIANE RODRIGUES DE ANDRADE
DIOCLÉCIO FERREIRA DOS SANTOS
LUANA DAS NEVES RÉGIS
RAPHAEL BEZERRA VIEIRA LIMA
SAUL MURILO AMORIM MARCONDES
SORAYA VIEIRA NEVES
TAÍS SOBREIRA DE SANTIAGO
TATIANA MADEIRO SANTIAGO FALCÃO PAIVA

CARGO
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO
TÉCNICO

EXERCÍCIO
27/04/2016
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012

PONTUAÇÃO
56,67
52,00
60,00
59,33
50,00
59,33
56,00
60,00
51,00
54,00
56,67
60,00
53,00
60,00
53,33
56,00
47,33

Do resultado final caberá recurso, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação no Diário da Justiça
Eletrônico do TRE-CE, dirigido ao Diretor-Geral do Tribunal. Dado e passado na SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Eu, Evaldo Farias
Gomes Júnior , Técnico Judiciário, o digitei. E Eu, Jarbas Marinho Lopes, Secretário de Gestão de Pessoas, o subscrevo.
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
007ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600018-76.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600018-76.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: PARTIDO DEMOCRATAS - DIREITORIO MUNICIPAL DE CASCAVEL/CE, JOSE EVILASIO DANTAS,
DAYANA VALE RAMOS
Advogado dos REQUERENTES: DORGIVAL LUCAS DUTRA - CE5846
SENTENÇA Cuida-se de processo para análise de prestação de contas referente ao exercício 2019 do Partido Democratas
do Município de Cascavel/CE, conforme dispõem a Lei 9.096/1995 e Resoluções TSE nº 23.546/2017 e nº 23.604/2019.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação dos recursos, nos termos do §4º, art. 32, da Lei nº 9.096/1995
(ID nº 1535984).
Foi acostado o relatório referente àemissão de recibos eleitorais e o extrato bancário do partido, bem como emitida certidão da
chefe de cartório constatando que não houve repasse do Fundo Partidário, conforme consulta aos sistemas Portal SPCA e
PJe (ID nº 1930931).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (ID nº 2342612).
ÉO RELATÓRIO. DECIDO.
De fato, a declaração de não movimentação financeira apresentada pelo partido coaduna-se com o verificado por meio dos
relatórios acostados aos autos, quais sejam não ter ocorrido repasse de fundo partidário pelo diretório estadual, não existir
recibos gerados para a agremiação partidária e não ter havido movimentação financeira de recursos.
Com efeito, a agremiação apresentou a prestação de contas de exercício financeiro de 2019, conforme estabelecido pela Lei
n.º 9.096/95 e pelas Resoluções TSE nº 23.546/2017 e 23.604/2019, ainda que não tenha havido movimentação financeira.
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Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Res. 23.546/2017, arquive-se a declaração apresentada pelo Partido
Democratas do Município de Cascavel/CE, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e APROVADAS as
respectivas contas.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cascavel-CE, data da assinatura eletrônica.
Jorge Cruz de Carvalho
Juiz Eleitoral da 7ª Zona
Processo 0600008-32.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600008-32.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL
CE
REQUERENTES: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE CASCAVEL CEARA,
EDUARDO FLORENTINO RIBEIRO, MARIA DO CARMO CARNEIRO DA SILVA
Advogado dos REQUERENTES: JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR - CE36970
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do Município de Cascavel/CE, Eleição Suplementar
2019, apresentadas em 26/03/2019 (ID nº 787660).
O Cartório Eleitoral analisou a prestação de contas e expediu relatório preliminar para expedição de diligências, publicado no
DJE em 19/06/2020 (ID nº 1662090) e em conformidade com o disposto na Res. TRE/CE nº 731/2019.
Devidamente intimado, o partido quedou-se inerte, consoante certidão (ID nº 1864836).
Após nova análise, o Cartório Eleitoral manifestou-se pela desaprovação, considerando divergências encontradas não
esclarecidas, bem como ausência de documentos fundamentais (ID nº 1865708).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (ID nº 2342444).
Éo relatório. DECIDO.
Razão assiste ao MPE, considerando que a agremiação partidária não apresentou todos os documentos obrigatórios
necessários para verificar a regularidade das contas eleitorais, conforme Res. TSE 23.463/2015.
Diante do exposto, julgo, por sentença, para que surta todos seus efeitos legais, DESAPROVADAS as contas do(a) diretório
municipal/comissão provisória do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de Cascavel referente às Eleições
Suplementares 2019, nos termos do art. 68, III, da Res. 23.463/2015; suspendendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, o
recebimento de cota do Fundo Partidário, contados do ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão, conforme disposto
no art. 68, §§3º e 5º, da citada resolução.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral em cumprimento ao art. 74 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Cascavel, data da assinatura eletrônica.
Jorge Cruz de Carvalho
Juiz Eleitoral da 7ª Zona
Processo 0600004-29.2019.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600004-29.2019.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA PINDORETAMA, FRANCISCO
ERIVANDO DOS SANTOS, SIDALIA LIMA OLIVEIRA
Advogado dos REQUERENTES: ADRIANO CANDIDO DE CASTRO - CE19566
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de requerimento de regularização da situação da prestação de contas de campanha das Eleições 2016 do Partido
Socialista Brasileiro de Pindoretama/Ce, apresentado em 09/12/2019 e previsto no §1º do art. 73 da Res. TSE nº 23.463/2015.
No Relatório Preliminar para Expedição de Diligências de ID nº 1690135, o partido, através do advogado constituído nos autos,
foi intimado a suprir as irregularidades detectadas com a publicação no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE, porém não
houve manifestação.
Repousa Informação do chefe do Cartório Eleitoral desta 7ª ZE-CE (ID nº 1899922) dando conta que a referida comissão
provisória teve suas contas de campanha das Eleições 2016 julgadas não prestadas nos autos nº 585-98.2016.6.06.0007.
Informou, ainda, que, após intimação, o partido não apresentou toda a documentação prevista no §2º do art. 73 da citada
resolução, não tendo registrado quaisquer receitas e/ou despesas na prestação de contas. Verificou-se a inexistência de
recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada. Além disso, foi constatada a existência de recursos oriundos de
repasses do fundo partidário.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do requerimento de regularização das contas (ID nº 234261),
devido ao não atendimento dos requisitos do art. 73 da Res. TSE nº 23.463/2015.
Éo breve relatório. Decido.
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Analisando a documentação presente nos autos, observa-se que a prestação de contas de campanha do interessado já havia
sido objeto de apreciação pela Justiça Eleitoral nos autos nº º 585-98.2016.6.06.0007, quando na ocasião foi prolatada decisão
considerando as contas como não prestadas.
O requerimento de regularização ora em análise está previsto nos §§1º e 2º do art. 73 da Res. TSE nº 23.463/2015, abaixo
transcrito parcialmente:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
...
§1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a
regularização de sua situação para evitar a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário.
§2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
...
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário esteja suspenso ou pelo hierarquicamente
superior;
...
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 48 utilizando-se, em relação aos dados, o Sistema
de que trata o art. 49;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber, para
verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação
ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
Conforme Informação da chefe do Cartório Eleitoral, a documentação apresentada não atendeu completamente o que
determina esta parte do referido diploma legal.
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que o processo não está devidamente instruído
com fundamento no art. 73 da Res. TSE nº 23.463/2015, JULGO INDEFERIDO o requerimento de regularização da situação
da prestação de contas de campanha das Eleições 2016 do Partido Socialista Brasileiro de Pindoretama/Ce, devendo ser
mantida a suspensão do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário àreferida comissão provisória contida na sentença
prolatada nos autos nº 585-98.2016.6.06.0007.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Pindoretama, data da assinatura eletrônica.
Jorge Cruz de Carvalho
Juiz da 7ª Zona Eleitoral
Processo 0600011-47.2020.6.06.0084
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600011-47.2020.6.06.0084 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CASCAVEL/CE,
FRANCISCA KEYLIANE SOARES DO NASCIMENTO, ALLISON CAMILO DE OLIVEIRA
Advogado dos REQUERENTES: JOAO BOSCO CAVALCANTE SOUZA JUNIOR - CE35049
SENTENÇA
Cuida-se de processo para análise de prestação de contas referente ao exercício 2019 do Partido Trabalhista Cristão do
Município de Cascavel/CE, conforme dispõem a Lei 9.096/1995 e Resoluções TSE nº 23.546/2017 e nº 23.604/2019.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação dos recursos, nos termos do §4º, art. 32, da Lei nº 9.096/1995
(ID nº 634701).
Foi acostado o relatório referente àemissão de recibos eleitorais, bem como emitida certidão da chefe de cartório constatando
que não houve repasse do Fundo Partidário e que não há extratos bancários, conforme consulta aos sistemas Portal SPCA e
PJe (ID nº 1931338).
Instado a manifestar-se, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas (ID nº 2342618).
ÉO RELATÓRIO. DECIDO.
De fato, a declaração de não movimentação financeira apresentada pelo partido coaduna-se com o verificado por meio dos
relatórios acostados aos autos, quais sejam não ter ocorrido repasse de fundo partidário pelo diretório estadual, não existir
recibos gerados para a agremiação partidária e não ser exigida a abertura de conta bancária quando não houver
movimentação financeira de recursos do gênero pelo partido.
Com efeito, a agremiação apresentou a prestação de contas de exercício financeiro de 2019, conforme estabelecido pela Lei
n.º 9.096/95 e pelas Resoluções TSE nº 23.546/2017 e 23.604/2019, ainda que não tenha havido movimentação financeira.
Isto posto, com fundamento no art. 45, VIII, “a”, da Res. 23.546/2017, arquive-se a declaração apresentada pelo Partido
Trabalhista Cristão do Município de Cascavel/CE, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e APROVADAS as
respectivas contas.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cascavel, data da assinatura eletrônica.
Jorge Cruz de Carvalho
Juiz Eleitoral da 7ª Zona
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Editais
Processo 0600059-43.2020.6.06.0007
JUSTIÇA ELEITORAL 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600059-43.2020.6.06.0007 / 007ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL CE
REQUERENTES: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BASILEIRO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CASCAVEL/CE,
ELEILTON JUVENAL AZEVEDO, CLAUDEMIR SILVA DO NASCIMENTO
Advogado dos REQUERENTES: CARLOS AIRTON UCHOA SALES GOMES - CE13720
EDITAL N.º 39/2020
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 08 (oito)
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

019ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600038-31.2020.6.06.0019
JUSTIÇA ELEITORAL 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600038-31.2020.6.06.0019 / 019ª ZONA ELEITORAL DE TAUÁ CE
REQUERENTE: DEMOCRATAS - DEM, CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO, AUGUSTO CESAR GONCALVES
PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: DORGIVAL LUCAS DUTRA - CE5846 Advogado do(a) REQUERENTE: DORGIVAL LUCAS
DUTRA - CE5846 Advogado do(a) REQUERENTE: DORGIVAL LUCAS DUTRA - CE5846
EDITAL N.º 34/2020 - 19ª ZE
O Ilm° Senhor Bel. Antonio Eder Ferreira Lima, Chefe de Cartório da 19ª ZE, de ordem do MM. Juiz Eleitoral da 19ª ZE,
Circunscrição Eleitoral do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO ao Ministério Público, Partidos Políticos e demais interessados, em cumprimento ao §2º do art. 32 da Lei nº
9.096/95 e art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a relação com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício de 2019, para
fins de ciência e, querendo, no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação deste Edital, apresentar impugnação que deve
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período nos termos do art. 44, inciso I da Resolução TSE nº 23.604/2019.
MUNICIPIO: Tauá
PARTIDO: Democratas
Responsáveis: Carlos Frederico Citó Cesar Rego - Presidente
Augusto Cesar Gonçalves - Tesoureiro
E para que lhe dê ampla divulgação, mandou expedir o presente Edital, devendo ser afixado no local de costume, no Cartório
Eleitoral desta Zona, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo de 03 (três) dias para impugnação. Dado e
passado neste município de Tauá/CE, ao(s) 09 dia(s) do mês de julho do ano de 2020. Eu, _______ Antônio Eder Ferreira
Lima, Chefe do Cartório, digitei o presente edital.
ANTONIO EDER FERREIRA LIMA
Chefe de Cartório da 19ª ZE

027ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600004-66.2019.6.06.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE CRATO CE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600004-66.2019.6.06.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE CRATO CE
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO CEARÁ
REPRESENTADO: ISABELLA MACEDO FIGUEIREDO GURGEL LANDIM
Advogados do(a) REPRESENTADO: CICERO IGOR LIMA ALVES - CE39507, JOSE BOAVENTURA FILHO - CE11867
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INTIMAÇÃO De ordem do M.M. Juiz de Direito Titular desta 27ª Zona Eleitoral, Dr. JOSÉ BATISTA DE ANDRADE, fica a
representada ISABELLA MACEDO FIGUEIREDO GURGEL LANDIM, por meio de seus advogados constituídos, para, no prazo
de 02 (dois) dias apresentar alegações finais nos autos da REPRESENTAÇÃO (11541) n. 0600004-66.2019.6.06.0027, em
tramitação neste Juízo, conforme despacho judicial proferidos nos referidos autos, cujo teor segue transcrito abaixo:
"Cls.
Trata-se de Representação Eleitoral ajuizada pelo PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL contra ISABELLA MACEDO
FIGUEIREDO GURGEL LANDIM, em razão de suposta doação de recursos financeiros para campanha eleitoral acima do
limite estabelecido pelo art. 23, §1º, inciso I, da Lei n. 9.504/97.
A questão versada nos autos éunicamente de matéria de direito e o processo já está devidamente instruído com as provas
documentais relativas aos fatos relevantes ao julgamento da causa, sendo desnecessária a dilação probatória.
A propósito, dispõe o inciso X do artigo 22 Lei Complementar n.º 64/90 que, " encerrado o prazo da dilação probatória, as
partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias ".
Contudo, no intuito de preservar o bom andamento processual e propiciar o adequado exercício das garantias constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, entende-se possível a concessão de prazo sucessivo para as partes manifestarem-se nos
autos.
Não fosse isso, a Lei Complementar n. 75/1993 assegura aos membros do Ministério Público da União a intimação pessoal nos
autos " em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar" (art. 18, II, ‘h’)”.
Posto isso, determino a intimação do Representante para que, no prazo de 02 (dois) dias, apresente as suas alegações finais.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, a Representada deverá ser intimada, por meio de publicação no DJE/TRECE, para oferecer razões finais em idêntico prazo.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Publique-se na íntegra o presente despacho no DJE.
Cumpra-se.
Expedientes necessários
Crato/CE, data registrada pelo sistema.
JOSÉ BATISTA DE ANDRADE
Juiz Eleitoral"

028ª Zona Eleitoral
Despachos e Sentenças
Processo 0600006-17.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600006-17.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL RESPONSÁVEL: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
DIRETORIO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046
DESPACHO
R.h.
Ao Partido requerente para que junte, no prazo de 3 (três) dias, os documentos solicitados pelo Ministério Público em sua
manifestação ID 1648276.
Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte/CE, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600068-57.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600068-57.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DIRETORIO MUNICIPAL ELEICOES
2012, FRANCISCO DA SILVA LIMA, RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA - CE19348
DESPACHO
Trata-se de Prestação de Contas Anuais apresentadas pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO MDB, referentes ao exercício financeiro de 2019.
A prestação de contas do Partido foi apresentada na forma do art. 28, §4º, da RTSE n. 23.604/2019, qual seja: Declaração de
Ausência de Movimentação Financeira, devendo ser processada na forma do art. 35, diante do exposto no inciso IV, do mesmo
§4º, do art. 28.
Observo, contudo, que, embora os presidente e tesoureiro da Agremiação subscrevam a procuração ID 1701219, este
documento apresenta como outorgante apenas a pessoa jurídica do Partido, não constando concessão de poderes de
representação processual dos Srs. Raimundo Antonio de Macedo (presidente) e Francisco da Silva Lima (tesoureiro), o que
pode acarretar em futura nulidade.
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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Isto posto, determino:
a intimação do requerente para que emende a inicial e supra ausência de representação do presidente e tesoureiro do MDB de
Juazeiro do Norte//CE, no prazo de 15 dias, sob pena de ser indeferida a peça e de o processo ser extinto sem resolução de
mérito, conforme art. 321 do CPC.
realizada a retificação, publique-se edital para que, no prazo de 5 dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa
impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de 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;
Oferecida impugnação ou não, elabore a unidade técnica responsável pelo exame das contas partidárias relatório, que, nesta
fase, deve ser limitado a verificar se todas as peças constantes do art. 29, §§1º e 2º, da RTSE n. 23.604/2020 foram
devidamente apresentadas (art. 35, caput);
Sendo o caso de relatório conclusivo, faça-se vista imediata dos autos ao MPE.
Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte/CE, data e hora em sistema.
Giacumuzaccara Leite Campos
Juiz Eleitoral
Processo 0600082-41.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600082-41.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: AVANTE, FLÁVIA CHARMENE VITAL SOARES, LIVIANNE VITAL SOARES
Advogado do(a) REQUERENTE: RAUL ONOFRE DE PAIVA NETO - CE15903
DESPACHO
R.h.
Cuida-se prestação de contas anuais apresentadas pelo diretório/comissão local do partido AVANTE, na forma do art. 28, §4º,
da Resolução TSE n. 23.604/2019 (Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros).
Verifico que não consta nos autos procuração em nome da tesoureira e da presidente, em desacordo com o art. 29, §2º, II, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Diante disso, com fundamento nos arts. 44 e seguintes da citada resolução, determino:
I - a intimação da agremiação para que emende a inicial e junte os documentos faltantes (procuração do partido, do presidente
e do tesoureiro) no prazo de 5 (cinco) dias;
II - após o cumprimento da diligência determinada, publique-se edital com o nome do partido e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três
dias contados da publicação 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;
II - junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III - certifique-se as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - manifeste-se o responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens, II e III deste despacho;
V - após, encaminhe-se a manifestação do MPE, pelo prazo de 5 (cinco) dias;.
Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600035-49.2020.6.06.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600035-49.2020.6.06.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
REQUERENTE: MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO NUNES FERREIRA - CE42559
REQUERIDO: COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PSD
DECISÃO
R.h.
Informa o Cartório Eleitoral que, apesar de reconhecido o estado de filiação da Sra. MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA
BARRETO, seu nome não foi incluído e processado no regular cronograma do Sistema Filia (Portaria TSE n. 357/20).
Dispõe o §1º, do art. 28, da Res. TSE n. 23.609/2019 que "A prova de filiação partidária do candidato cujo nome não constou
da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública (Súmula TSE nº 20).".
Diante disso, atento a eventual pedido de registro de candidatura para as Eleições 2020, determino que seja fornecida certidão
circunstanciada àeleitora requerente, constando expressa menção àsentença ID 1679904, ao estado de filiada ao ao Partido
requerido e a data de sua filiação.
Após, oficie-se à119ª Zona Eleitoral deste Município, diante de sua competência privativa para apreciar o registro de
candidaturas para as Eleições 2020 (Resolução TRE/CE n. 756/2019).
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Por fim, arquivem-se.
Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte/CE, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600090-18.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600090-18.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO
DO NORTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO LIBERAL - PL JUAZEIRO, GUTEMBERG PATRICIO CAMPOS,
QUEILA ANDRADE DE CASTRO LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: CICERO JUAREZ SARAIVA DA SILVA - CE22078
DESPACHO
R.h.
Cuida-se prestação de contas anuais apresentadas pelo diretório/comissão local do partido PL, na forma do art. 28, §4º, da
Resolução TSE n. 23.604/2019 (Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros).
Verifico que não consta nos autos procuração em nome do tesoureiro e do presidente, em desacordo com o art. 29, §2º, II, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Diante disso, com fundamento nos arts. 44 e seguintes da citada resolução, determino:
I - a intimação da agremiação para que emende a inicial e junte os documentos faltantes (procuração do partido, do presidente
e do tesoureiro) no prazo de 5 (cinco) dias;
II - após o cumprimento da diligência determinada, publique-se edital com o nome do partido e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três
dias contados da publicação 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;
II - junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III - certifique-se as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - manifeste-se o responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens, II e III deste despacho;
V - após, encaminhe-se a manifestação do MPE, pelo prazo de 5 (cinco) dias;.
Expedientes necessários.
Na contagem dos prazos, observe-se o normativo mais recente deste Regional contendo eventual suspensão, devido
àpandemia de COVID-19.
Juazeiro do Norte, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600094-55.2020.6.06.0119
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600094-55.2020.6.06.0119
REQUERENTE: P.M.N - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS,
CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE BOAVENTURA FILHO - CE11867 Advogado
do(a) REQUERENTE: JOSE BOAVENTURA FILHO - CE11867 Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE BOAVENTURA FILHO
- CE11867
DESPACHO
R.h.
Intime-se o autor para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual litispendência identificada na certidão ID
2245839, sob pena de extinção do feito sem apreciação do mérito.
Na contagem dos prazos, observe-se as portarias vigentes neste Regional acerca da pandemia de COVID-19.
Expedientes necessários.
JUAZEIRO DO NORTE, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
Juiz da 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
Processo 0600083-26.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600083-26.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO
NORTE CE
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REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, ANA PAULA GOMES
DA CRUZ, ANA LÚCIA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA BRENDDA NAYANNA ALVES MOURA - CE25826 Advogado do(a) REQUERENTE:
MARIA BRENDDA NAYANNA ALVES MOURA - CE25826 Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA BRENDDA NAYANNA
ALVES MOURA - CE25826
DESPACHO
R.h.
Cuida-se prestação de contas anuais apresentadas pelo diretório/comissão local do partido PSB, na forma do art. 28, §4º, da
Resolução TSE n. 23.604/2019 (Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros).
Verifico que não consta nos autos procuração em nome da Agremiação, nem de seu tesoureiro/a e presidente, em desacordo
com o art. 29, §2º, II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Diante disso, com fundamento nos arts. 44 e seguintes da citada resolução, determino:
I - a intimação da agremiação para que emende a inicial e junte os documentos faltantes (procuração do partido, do presidente
e do tesoureiro) no prazo de 5 (cinco) dias;
II - após o cumprimento da diligência determinada, publique-se edital com o nome do partido e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três
dias contados da publicação 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;
II - junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III - certifique-se as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - manifeste-se o responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens, II e III deste despacho;
V - após, encaminhe-se a manifestação do MPE, pelo prazo de 5 (cinco) dias;.
Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600088-48.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600088-48.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: P S C PARTIDO SOCIAL CRISTAO, DELMACLECIA ARRAIS SANTANA, TATIANNE FERNANDES DA
SILVA TORQUATO
Advogado do(a) REQUERENTE: CICERO JUAREZ SARAIVA DA SILVA - CE22078
DESPACHO
R.h.
Cuida-se prestação de contas anuais apresentadas pelo diretório/comissão local do partido PSC, na forma do art. 28, §4º, da
Resolução TSE n. 23.604/2019 (Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros).
Verifico que não consta nos autos procuração em nome da tesoureira e da presidente, em desacordo com o art. 29, §2º, II, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Diante disso, com fundamento nos arts. 44 e seguintes da citada resolução, determino:
I - a intimação da agremiação para que emende a inicial e junte os documentos faltantes (procuração do partido, do presidente
e do tesoureiro) no prazo de 5 (cinco) dias;
II - após o cumprimento da diligência determinada, publique-se edital com o nome do partido e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três
dias contados da publicação 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;
II - junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III - certifique-se as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - manifeste-se o responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens, II e III deste despacho;
V - após, encaminhe-se a manifestação do MPE, pelo prazo de 5 (cinco) dias;.
Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600087-63.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600087-63.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, ANTONIA SALETE SOARES DE
LIMA, NICKSON JORDAN DE LIMA OLIVEIRA
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 126

Fortaleza, sexta-feira, 10 de julho de 2020

Página 34

Advogado do(a) REQUERENTE: CICERO JUAREZ SARAIVA DA SILVA - CE22078
DESPACHO
R.h.
Cuida-se prestação de contas anuais apresentadas pelo diretório/comissão local do partido PMB, na forma do art. 28, §4º, da
Resolução TSE n. 23.604/2019 (Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros).
Verifico que não consta nos autos procuração em nome do tesoureiro e da presidente, em desacordo com o art. 29, §2º, II, da
Resolução TSE n. 23.604/2019.
Diante disso, com fundamento nos arts. 44 e seguintes da citada resolução, determino:
I - a intimação da agremiação para que emende a inicial e junte os documentos faltantes (procuração do partido, do presidente
e do tesoureiro) no prazo de 5 (cinco) dias;
II - após o cumprimento da diligência determinada, publique-se edital com o nome do partido e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três
dias contados da publicação 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;
II - junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III - certifique-se as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - manifeste-se o responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens, II e III deste despacho;
V - após, encaminhe-se a manifestação do MPE, pelo prazo de 5 (cinco) dias;.
Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600079-86.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600079-86.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB DIRETORIO
MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, GERMANO DE LIMA SANTOS, TANIA MARGARIDA CORREIA DE MATOS
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046
DESPACHO
R.h.
Cuida-se prestação de contas anuais em nome do diretório/comissão local do partido PCDOB, na forma do art. 28, §4º, da
Resolução TSE n. 23.604/2019 (Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros).
Verifico que não consta nos autos procuração em nome de todos que integram o polo ativo, em desacordo com o art. 29, §2º,
II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Diante disso, com fundamento nos arts. 44 e seguintes da citada resolução, determino:
I - a intimação da agremiação para que emende a inicial e junte os documentos faltantes (procuração do partido (município), do
presidente e do tesoureiro) no prazo de 5 (cinco) dias, sob as penas do art. 32 da Resolução TSE n. 23.604/2019;
II - após o cumprimento da diligência determinada, publique-se edital com o nome do partido e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três
dias contados da publicação 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;
II - junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III - certifique-se as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - manifeste-se o responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens, II e III deste despacho;
V - após, encaminhe-se a manifestação do MPE, pelo prazo de 5 (cinco) dias;.
Expedientes necessários.
Na contagem dos prazos, observe-se o normativo mais recente deste Regional contendo eventual suspensão, devido
àpandemia de COVID-19.
Juazeiro do Norte, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600086-78.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600086-78.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, MARIA SILVANIR SANTANA SILVA,
DANUZIO GONÇALVES ALENCAR
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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DESPACHO
R.h.
Cuida-se prestação de contas anuais em nome do diretório/comissão local do partido PSL, na forma do art. 28, §4º, da
Resolução TSE n. 23.604/2019 (Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros).
Verifico que não consta nos autos procuração em nome de todos que integram o polo ativo, em desacordo com o art. 29, §2º,
II, da Resolução TSE n. 23.604/2019.
Diante disso, com fundamento nos arts. 44 e seguintes da citada resolução, determino:
I - a intimação da agremiação para que emende a inicial e junte os documentos faltantes (procuração do partido, do presidente
e do tesoureiro) no prazo de 5 (cinco) dias, sob as penas do art. 32 da RTSE 23604/2019;
II - após o cumprimento da diligência determinada, publique-se edital com o nome do partido e respectivos responsáveis que
apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultando a qualquer interessado, no prazo de três
dias contados da publicação 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;
II - junte-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral;
III - certifique-se as informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação
e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - manifeste-se o responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos itens, II e III deste despacho;
V - após, encaminhe-se a manifestação do MPE, pelo prazo de 5 (cinco) dias;.
Expedientes necessários.
Na contagem dos prazos, observe-se o normativo mais recente deste Regional contendo eventual suspensão, devido
àpandemia de COVID-19.
Juazeiro do Norte, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600002-59.2020.6.06.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600002-59.2020.6.06.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2016 MARIA DO SOCORRO SILVA VEREADOR
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ICARO DAVI TAVARES MONTEIRO - CE27039
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de regularização de contas da candidata MARIA DO SOCORRO SILVA, candidata ao cargo de Vereadora
pelo município de Juazeiro do Norte/CE nas eleições municipais de 2016.
O relatório de análise técnico conclusivo (ID 1559260), elaborado pelo analista de contas desta 28ª Zona Eleitoral, após efetuar
minuciosa análise da documentação constante dos autos, sugere a desaprovação das contas, antes as irregularidades
apontadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral (ID 1724818) opinou pela desaprovação das contas, consoante parecer
retro.
Intimado a manifestar-se, o interessado deixou decorrer in albis seu prazo, conforme certidão ID 1559255,
Em síntese, o relato.
Passo a decidir.
Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que foi identificada irregularidade em despesa com prestação de serviço, no
valor de R$ 1.850,00, indicada em Extrato de Prestação de Contas Final (ID 314593), contudo sem a apresentação de
documento comprovando o gasto. Igualmente não éespecificado se a remuneração pelo serviço foi em dinheiro ou estimável
em dinheiro, o que impacta diretamente na forma de trâmite da anotação.
Dispõe a Lei n. 9.504/1997 que:
" Art. 22. Éobrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento
financeiro da campanha. (...) Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (...) §2o As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico,
comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no §6o do art. 28.
(...) §4o As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no art. 22 desta Lei por
meio de: I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos; II - depósitos em espécie devidamente
identificados até o limite fixado no inciso I do §1o deste artigo. "
Sem a manifestação da parte interessada, não foi possível verificar o meio de trâmite do valor indicado no parecer técnico,
razão pela qual não épossível assegurar o respeito ao art. 22 da Lei n. 9.504/1997.
Isto posto, em face da existência das irregularidades apontadas, com fundamento do art. 68, III, da Resolução TSE nº
23.463/2015, julgo DESAPROVADAS as contas de MARIA DO SOCORRO SILVA, referentes às Eleições Municipais de 2016
neste município de Juazeiro do Norte/CE.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Juazeiro do Norte/CE, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
JUIZ ELEITORAL
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Processo 0600007-02.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600007-02.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL RESPONSÁVEL: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
DIRETORIO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046
SENTENÇA
O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB, da Comissão Municipal Provisória de Juazeiro do Norte/CE, através de seu
Presidente, apresentou pedido de regularização pertinente ao exercício financeiro de 2014, requerendo, pois, seu recebimento,
sua análise e aprovação, na forma do art. 59 da Res. TSE n. 23.456/2018 –Regularização de Contas Não Prestadas..
Seguindo-se o rito previsto para o processamento das contas (Art. 59, inciso V, da Res. TSE n. 23.456/2018), na data de
21/05/2020, publicou-se Edital no Diário da Justiça Eleitoral, objetivando se chegar ao conhecimento público, facultando-se aos
interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em
dinheiro no período, cujo prazo transcorreu in albis, sem que houvesse qualquer impugnação.
Deu-se prosseguimento ao feito com a emissão de parecer técnico, no âmbito da Justiça Eleitoral desta 28ª Zona ID 1420702.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou favoravelmente àaprovação das contas, referentes ao
exercício de 2014.
RELATADOS. DECIDO.
Efetivamente, os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas, anualmente, perante os Juízos
Eleitorais, até 30 de abril de cada ano subsequente àprestação de contas, nos termos do art. 32, caput, da Lei Nº 9.096/1995,
e art. 28, da Resolução do TSE, de Nº 23.546/2017.
Sob os ditames da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo
democrático, devendo zelar e observar as prescrições legais e constitucionais, objetivando o seu regular funcionamento,
prestando contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
Compulsando-se os autos, constata-se que a agremiação política requerente não recebeu recursos do Fundo Partidário, não
emitiu recibos de doação e não teve movimentação financeira compreendido o exercício de 2014.
Não foram detectadas irregularidades que pudessem comprometer a prestação de contas em análise.
Por conseguinte, atento ao que dos autos consta, aos pareceres técnico e do representante do Ministério Público, declaro
prestadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2014, da Comissão Municipal Provisória de Juazeiro do Norte do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB, determinando o arquivamento desta declaração, considerando, para todos os
efeitos, aprovadas as respectivas contas (art. 45, VIII, a, Res. TSE n. 23.604/2019).
Registrem-se as informações desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, para os fins de
direito.
Após o trânsito em julgado desta decisão, cumpridas as exigências legais, arquivem-se estes autos.
P.R.I.
Juazeiro do Norte, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
Juiz Eleitoral
Processo 0600016-61.2020.6.06.0119
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600016-61.2020.6.06.0119 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO PSDC EM JUAZEIRO DO
NORTE CEARA, JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA SOBREIRA, FRANCISCO VILMAR DOS SANTOS DUARTE
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO PAULO NUNES FERREIRA - CE42559 Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO
PAULO NUNES FERREIRA - CE42559
SENTENÇA
O PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ, da Comissão Municipal Provisória / Diretório de Juazeiro do Norte/CE, através de seu
Presidente, apresentou sua prestação de contas pertinente ao exercício financeiro de 2019, na forma do art. 32, §4º, da Lei n.
9.096/1995 c/c art. 28, §4º da Res. TSE n. 23.604/2019 (Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Financeiros),
requerendo, pois, seu recebimento, sua análise e aprovação.
Seguindo-se o rito previsto para o processamento das contas (Art. 44 da Resolução TSE n. 23.604/2019), na data de
21/05/2020, publicou-se Edital no Diário da Justiça Eleitoral, objetivando se chegar ao conhecimento público, facultando-se aos
interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em
dinheiro no período, cujo prazo transcorreu in albis, sem que houvesse qualquer impugnação.
Deu-se prosseguimento ao feito com a emissão de parecer técnico, no âmbito da Justiça Eleitoral desta 28ª Zona, conforme se
infere da peça ID 1422914.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou favoravelmente àaprovação das contas, referentes ao
exercício de 2019, nos termos da parecer ID 1639742.
RELATADOS. DECIDO.
Efetivamente, os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas, anualmente, perante os Juízos
Eleitorais, até 30 de junho de cada ano subsequente àprestação de contas, nos termos do art. 32, caput, da Lei n.
9.096/1995, e art. 28, da Resolução do TSE n. 23.604/2019.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Sob os ditames da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo
democrático, devendo zelar e observar as prescrições legais e constitucionais, objetivando o seu regular funcionamento,
prestando contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
Compulsando-se os autos, não localizou-se indícios de que a agremiação política requerente tenha recebido recursos do
Fundo Partidário, ou tenha tido qualquer movimentação financeira no exercício de 2019.
Não foram detectadas irregularidades que pudessem comprometer a prestação de contas em análise. Embora não haja
registro de abertura de conta bancária, isso éautorizado pela legislação, conforme o art. 6 da citada resolução, nos seguintes
termos:
“Seção II
Das Contas Bancárias
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas bancárias para a movimentação
financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos
recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a movimentação dos recursos referidos nos
incisos I e IV e, em relação às contas bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência
de movimentação de recursos daquela natureza.
§2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II, será exigida, ainda que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece
normas para as eleições.
§3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões provisórias, a exigência de abertura de conta
específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica quando receberem, direta ou
indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se refere àconta "Doações para Campanha", conforme dispõe o parágrafo
anterior, inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha, nos termos do art. 24.
§4º Na hipótese de inexistência de movimentação de recursos de determinada espécie, o partido político deve apresentar
certidão específica, emitida por ele próprio ou pela(s) esfera(s) partidária(s) hierarquicamente superior(es) e subscrita pelo
presidente e pelo tesoureiro do partido, responsáveis pela movimentação financeira no exercício financeiro das contas e seus
respectivos substitutos, caso tenha ocorrida a substituição no período.
§5º Os responsáveis pela expedição da certidão a que se refere o parágrafo anterior respondem pela sua veracidade,
sujeitando-se, na hipótese de a certidão apresentada não retratar a verdade, às penas previstas no art. 350 do Código
Eleitoral.
§6º As instituições financeiras que mantiverem conta bancária de partido político devem fornecer mensalmente àJustiça
Eleitoral os extratos eletrônicos do movimento financeiro para fins de instrução dos processos de prestação de contas, até o
décimo quinto dia do mês seguinte àquele a que se referem.
§7º Os extratos eletrônicos devem ser padronizados e fornecidos conforme normas específicas do BCB e devem compreender
o registro de toda a movimentação financeira com identificação da contraparte.
§8º Os rendimentos financeiros e os recursos obtidos com a alienação de bens têm a mesma natureza dos recursos investidos
ou utilizados para sua aquisição e devem ser creditados na respectiva conta bancária.
§9º Os depósitos e as movimentações dos recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser feitos em estabelecimentos
bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo
órgão diretivo do partido (art. 43 da Lei nº 9.096/95).
§10. Sem prejuízo da exigência de outros documentos previstos em regulamentação específica do BCB, a abertura das contas
bancárias de que trata o caput deve ser requerida pelo partido na instituição financeira com a apresentação dos seguintes
documentos e informações:
I - requerimento de Abertura de Conta Bancária (RAC), disponível na página do TSE na internet;
II - comprovante da respectiva inscrição no CNPJ da Receita Federal do Brasil (RFB), a ser impresso mediante consulta
àpágina do órgão na internet;
III - certidão de composição partidária, disponível na página do TSE na Internet;
IV - nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária e endereço atualizado do órgão partidário e dos seus
dirigentes.” (grifos)
Por conseguinte, atento ao que dos autos consta, aos pareceres técnico e do representante do Ministério Público, determino o
arquivamento destes autos, considerando, para todos os efeitos, prestadas e aprovadas as contas partidárias, exercício 2019,
do DC de Juazeiro do Norte (art. 45, VIII, a, Res. TSE n. 23.604/2019).
Registrem-se as informações desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, para os fins de
direito.
Após o trânsito em julgado desta decisão, cumpridas as exigências legais, arquivem-se estes autos.
P.R.I.
Juazeiro do Norte, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
Juiz Eleitoral
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Processo 0600008-66.2020.6.06.0028
JUSTIÇA ELEITORAL 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600008-66.2020.6.06.0028 / 028ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL RESPONSÁVEL: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
DIRETORIO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046
SENTENÇA
O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB, da Comissão Municipal Provisória de Juazeiro do Norte/CE, através de seu
Presidente estadual, apresentou pedido de regularização pertinente ao exercício financeiro de 2017, requerendo, pois, seu
recebimento, sua análise e aprovação, na forma do art. 59 da Res. TSE n. 23.456/2018 –Regularização de Contas Não
Prestadas..
Seguindo-se o rito previsto para o processamento das contas (Art. 59, inciso V, da Res. TSE n. 23.456/2018), na data de
21/05/2020, publicou-se Edital no Diário da Justiça Eleitoral, objetivando se chegar ao conhecimento público, facultando-se aos
interessados apresentarem impugnação que demonstrasse a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em
dinheiro no período, cujo prazo transcorreu in albis, sem que houvesse qualquer impugnação.
Deu-se prosseguimento ao feito com a emissão de parecer técnico, no âmbito da Justiça Eleitoral desta 28ª Zona ID 1420011.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou favoravelmente àaprovação das contas, referentes ao
exercício de 2017.
RELATADOS. DECIDO.
Efetivamente, os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas, anualmente, perante os Juízos
Eleitorais, até 30 de abril de cada ano subsequente àprestação de contas, nos termos do art. 32, caput, da Lei Nº 9.096/1995,
e art. 28, da Resolução do TSE, de Nº 23.546/2017.
Sob os ditames da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo
democrático, devendo zelar e observar as prescrições legais e constitucionais, objetivando o seu regular funcionamento,
prestando contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
Compulsando-se os autos, constata-se que a agremiação política requerente não recebeu recursos do Fundo Partidário, não
emitiu recibos de doação e não teve movimentação financeira compreendido o exercício de 2017.
Não foram detectadas irregularidades que pudessem comprometer a prestação de contas em análise.
Por conseguinte, atento ao que dos autos consta, aos pareceres técnico e do representante do Ministério Público, declaro
prestadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2017, da Comissão Municipal Provisória de Juazeiro do Norte do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB, determinando o arquivamento desta declaração, considerando, para todos os
efeitos, aprovadas as respectivas contas (art. 45, VIII, a, Res. TSE n. 23.604/2019).
Registrem-se as informações desta decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, para os fins de
direito.
Após o trânsito em julgado desta decisão, cumpridas as exigências legais, arquivem-se estes autos.
P.R.I.
Juazeiro do Norte, data e hora em sistema.
GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
Juiz Eleitoral

029ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600017-25.2020.6.06.0029
JUSTIÇA ELEITORAL 029ª ZONA ELEITORAL DE LIMOEIRO DO NORTE CE
EDITAL Nº 017/2020
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 Quixeré-Ce (Autos Nº 0600017-25.2020.6.06.0029). 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)
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030ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600009-45.2020.6.06.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ACARAÚ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600009-45.2020.6.06.0030 / 030ª ZONA ELEITORAL DE ACARAÚ CE
REQUERENTE: #-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA, CLAUDIANOR
FRANCISCO DE VASCONCELOS, LUZILENE FLAVIA DE SOUZA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS RIGONY MENEZES COSTA - CE12659
REQUERIDO: #-30 ZONA ELEITORAL DO CEARA
EDITAL Nos termos do artigo 45 da Resolução TSE n° 23.546/2017, TORNO PÚBLICO que o PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, Diretório Municipal de Jijoca de Jericoacoara, apresentou à30ª Zona Eleitoral do TRE/CE a
prestação de contas anual do exercício 2019. Dessa forma, faculta-se ao interessados, no prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação deste edital, impugnar a prestação de contas, que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada
das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que se lhe dê
ampla divulgação publica-se o presente edital no DJE. Acaraú/CE, 8 de julho de 2020.
Adauto Gautama C. S. Leite
30ª ZONA ELEITORAL
Atos Diversos
Processo 0600008-60.2020.6.06.0030
JUSTIÇA ELEITORAL 030ª ZONA ELEITORAL DE ACARAÚ CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600008-60.2020.6.06.0030 / 030ª ZONA ELEITORAL DE ACARAÚ CE
INTERESSADO: #-JUÍZO ELEITORAL DA 030 ZONA
INTERESSADO: JOSE IRANILDO DE CASSIA PAULO, AVANTE - CEARA - CE - ESTADUAL, PARTIDO REBUBLICANO
BRASILEIRO
DECISÃO
Vistos em conclusão. Trata-se de RECURSO ELEITORAL interposto por José Iranildo de Cássia Paulo em face da sentença
que determinou o cancelamento das filiaçãoes partidárias aos partidos AVANTE e REPUBLICANOS, ambos de Jijoca de
Jericoacoara. Alega, em síntese, que nunca requereu filiação partidária ao AVANTE; que atua no partido REPUBLICANOS;
que pretende disputar um cargo eletivo neste ano; que não tinha conhecimento desta filiação ao AVANTE e requer, ao fim, o
reconhecimento da filiação apenas ao REPUBLICANOS. Éo relato. Passo a decidir. O art. 267 do Código Eleitoral (CE), em
seu §7º, prevê a possibilidade de o Juízo Eleitoral reformar a decisão recorrida. Tal permissão éexercida quando o argumento
trazido aos autos pelo apelante se demonstre relevante após análise feita pelo magistrado competente. Entendo que o
argumento suscitado éválido, não mais se tratando de mera vontade, quando alega o apelante que nunca se filiou ao partido
AVANTE, do município de Jijoca de Jericoacoara. A não manifestação do partido AVANTE, ora na ocasião da notificação do
TSE, ora na intimação da sentença anteriormente exarada nestes autos, demonstra a falta de interesse desta agremiação na
filiação deste interessado, bem como acarreta na ausência de comprovação de vínculo partidário. A ausência de direção
municipal em Jijoca de Jericoacoara reforça o argumento de que o interessado nunca fora realmente filiado ao AVANTE.
Reitero que tal argumento não fora mencionado em sua manifestação inicial. Já a não manifestação do partido
REPUBLICANOS corrobora, no entendimento deste Juízo, a argumentação de que o interessado ainda está filiado, já que não
houve negativa ao alegado por parte desta agremiação. Assim considerando, revendo a decisão de ID 1661206, EXERÇO O
JUÍZO DE RETRATAÇÃO previsto no CE para reconhecer a filiação partidária de José Iranildo de Cássia Paulo ao partido
REPUBLICANOS de Jijoca de Jericoacoara, mantendo o cancelamento da filiação ao partido AVANTE. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Ciência ao MP. Atualize-se a situação da filiação do interessado no sistema eleitoral apropriado. Após o
trânsito em julgado, arquivem-se. Acaraú/CE, 07 de julho de 2020.
Ana Celina M. Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral

036ª Zona Eleitoral
Despachos e Sentenças
Processo 0600020-56.2020.6.06.0036
JUSTIÇA ELEITORAL 036ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600020-56.2020.6.06.0036 / 036ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE CE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO RESPONSÁVEL:
JOSE EDNALDO LOPES MARTINS, ISAAC GOMES SAMPAIO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANDERSON
QUEIROZ COSTA - CE32535 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535
REQUERIDO: #-ENTE - JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL/CE
SENTENÇA
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Trata-se de prestação de contas anual partidária a que estão obrigados os partidos políticos, por força do art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95, regulamentada pelas resoluções TSE n.º 23.546/2017 e 23604/2019.
O Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de São Gonçalo do Amarante/CE apresentou declaração de
ausência de movimentação de recursos, para fins de prestação de contas do exercício 2019, PJE 20-56.2020, ID 1825593.
ID 2313046, consta informação do Cartório Eleitoral sobre a ausência de vigência da referida agremiação no exercício
2019, juntando, ainda, o espelho do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias –SGIP, ID 2313466.
Éo breve relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A obrigatoriedade da apresentação das contas pelos partidos políticos está adstrita àqueles períodos nos quais esteve
vigente. Isto porque se pressupõe que, se a agremiação não funcionou para fins eleitorais, tampouco deveria ou poderia ter
tramitado recursos em seu nome.
De acordo com o art. 28, §5º da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 28. (…)
§4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das
contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório. Grifei.
A análise do dispositivo permite inferir, a contrario sensu, que, se o partido não funcionou em determinado período,
comprovado pelo tempo “não vigente” nos assentamentos eleitorais, desobrigado está de apresentar contas a esta Justiça
especializada.
Destaca-se o art. 485, VI do NCPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (…)
VI –verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
No caso em análise, está ausente a legitimidade em ser parte, tendo em vista que diretório não vigente épartido
inexistente.
Não há, de igual forma, interesse processual, vez que inexistem necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.
Não há necessidade, pois não houve nenhum direito lesado e inexiste utilidade, pois não há nenhum resultado útil a ser
alcançado. O partido não estava vigente. Logo, não existia juridicamente.
DISPOSITIVO
Em face das razões expostas, e considerando que o partido não estava vigente no exercício 2019, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI o NCPC.
P.R.I. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
São Gonçalo do Amarante, data registrada no sistema.
ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO
Juíza da 36ª Zona Eleitoral
Processo 0600008-42.2020.6.06.0036
JUSTIÇA ELEITORAL 036ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600008-42.2020.6.06.0036 / 036ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE CE
REQUERENTE: EBSON ERICARLOS DUARTE
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO JORIO FERNANDES ANDRE - CE41424
JOSÉ EDUARDO GOYANA BENTO - CE 42451
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
INTIMAÇÃO
De ordem da MMª Juíza Eleitoral da 36ª Zona, Dra. Ana Cláudia Gomes de Melo, INTIMO o requerente, o senhor EBSON
ERICARLOS DUARTE, por meio dos seus advogados, MARCIO JORIO FERNANDES ANDRE - CE41424 e JOSÉ EDUARDO
GOYANA BENTO - CE 42451, para ciência do DESPACHO ID 2347425, proferido no PJE em referência e transcrito abaixo:
DESPACHO
R.h.
Acolho a informação.
Diante da não regularização da filiação do eleitor EBSON ERICARLOS DUARTE, inscrição eleitoral Nº 081934940779, ao
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, através do processamento da Lista Especial, e de acordo com a orientação
proveniente do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, constante na informação ID 2324496, proceda-se a reversão do
cancelamento do registro de filiação ao PROS, do referido eleitor, no sistema FILIA.
Intime-se o requerente, para ciência da decisão.
Após, arquive-se.
São Gonçalo do Amarante, data registrada no sistema.
ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO
Juíza da 36ª Zona Eleitoral
O referido éverdade e dou fé.
São Gonçalo do Amarante, 09 de julho de 2020.
Janaina Albuquerque
Técnico Judiciário da 36ªZE
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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038ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA
PORTARIA Nº 02/2020
A DOUTORA SAMARA COSTA MAIA MMª. Juíza Eleitoral da 38ª Zona de Campos sales, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais, com o fito de não comprometer o relevante serviço de cumprimento dos mandados no âmbito
desta Zona Eleitoral, e nos termos da Resolução TRE nº 696/2018
CONSIDERANDO a comprovada ineficácia dos serviços dos Correios no município de Campos Sales, notadamente nos casos
das comunicações eleitorais destinadas a residentes nas áreas rurais, muitas delas não atendidas pelo referido serviço (§ 1º,
incisos I e II);
CONSIDERANDO que muitas das pessoas físicas indicadas como partes, testemunhas ou interessadas em processos judiciais
e administrativos não dispõem de aparelho de fac-símile, de meios para receber telegrama, bem como não possuem conta de
correio eletrônico, inclusive pela não cobertura de rede de dados nas localidades em que residem (art. 3º);
CONSIDERANDO a impossibilidade da designação para a função de Oficial de Justiça da Justiça Eleitoral do servidor
pertencente ao quadro do Poder Judiciário Estadual, o qual já desenvole a nobre função em seu órgão e que não conseguem
dar vazão tempestivamente aos mandados judiciais a seus cargos (art. 6º, inciso I);
CONSIDERANDO que o servidor do quadro da Justiça Eleitoral, que atua atualmente nesta Zona Eleitoral, detentor do cargo
de técnico judiciário, exerce a função de chefe do Cartório Eleitoral, não dispondo de tempo e condições para o cumprimento
dos mandados aqui emanados (art. 6, inciso II);
CONSIDERANDO O Ofício Circular Nº 33/2018- CRE/CE que autoriza o uso complementar de oficiais de justiça para
distribuição de cartas convocatórias durante as Eleições 2018.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor FRANCISCO LEAL DE SOUZA, matrícula TRE nº 84383, requisitado da Prefeitura
Municipal de Campos Sales, no período de 04/07/2020 a 03/07/2021(data do encerramento da Requisição do servidor), para
realizar o cumprimento dos mandados da Justiça Eleitoral no âmbito desta Zona Eleitoral, fazendo jus ao reembolso
pelos serviços prestados, na forma da legislação em vigor (§§ 4º e 5º do art. 6º);
Art. 2º Para a realização do serviço, fica, desde já, autorizado o referido servidor, na qualidade de Oficial de Justiça Ad Hoc, a
proceder diligências e os cumprimentos dos mandados judiciais e administrativos eleitorais com a utilização de veículo próprio
ou sob sua responsabilidade privada (Parágrafo único do art. 11).
Revogue-se a Portaria nº 02/2019.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Campos Sales-CE, 09 de julho de 2020
SAMARA COSTA MAIA
Juíza Eleitoral da 38ª Zona – Campos Sales/CE

043ª Zona Eleitoral
Despachos e Sentenças
Processo 0600016-95.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600016-95.2020.6.06.0043 / 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA NAZARE UCHOA GOMES - CE37833
SENTENÇA
Trata-se de Processo de Prestação de Contas Anual relativo ao ano de 2019 formulado pela Comissão Provisória do Partido
Socialista Brasileiro - PSB de Jucás/CE, no qual requer o processamento e deferimento do aludido processo.
Ocorre, entretanto, conforme certidão de ID 1991896, que o PSB de Jucás encontrava-se inativo no ano de 2019, não havendo
justificativa para apresentação dessa prestação de contas, pois somente os partidos que tiveram vigência no ano anterior éque
devem apresentá-la.
ISSO POSTO, com fundamento nos Arts. 330 c/c 485, VI, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o feito sem
resolução do mérito por manifesta ausência de interesse de agir da Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro - PSB
de Jucás/CE.
Expedientes necessários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se os interessados.
Após, arquive-se.
Jucás/CE, 01 de julho de 2020.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
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Processo 0600020-35.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600020-35.2020.6.06.0043 / 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: JAMES PEDRO DA SILVA - CE24083
DESPACHO
R. H.
Tratando-se de movimentação financeira do ano de 2019, o feito deve seguir o rito processual previsto na Resolução TSE n.
23.604/2019 e quanto ao mérito a Resolução TSE n. 23546/2017.
Diante da documentação apresentada, determino o seguinte: (1) registre-se a prestação de contas no Sistema de
Comunicações de Contas Partidárias - SICO; (2) expeça-se edital para publicação, com o nome do órgão partidário e seus
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos, facultado a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, apresentar impugnação em petição fundamentada e
acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período do
exercício financeiro 2018; (3) junte-se os extratos bancários que porventura foram enviados; (4) colete-se e certifique-se nos
autos acerca das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário; (5) remetam-se os autos ao responsável pela análise
técnica, a fim de que este se manifeste sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III, do art. 45 da Res. TSE n. 23.546/2017,
no prazo de 5 (cinco) dias; (6) caso oferecida impugnação, promova-se a devida juntada aos presentes autos e intimem-se os
interessados a fim de se manifestarem, no prazo comum de 3 (três) dias, e, logo após, voltem conclusos; (7) caso não haja
impugnação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, no prazo de 5 dias; (8) após, voltem os
autos conclusos.
Quanto ao ofício de ID 1919404 nº 01/2020 informando que o Banco do Brasil se recusa a receber o Requerimento de Abertura
de Conta Bancária Partidária, sob a alegação de não se constituir urgência frente a pandemia do coronavírus e requerendo que
seja enviado ofício a instituição financeira informando-a da obrigatoriedade da abertura da conta, para que o partido possa
conseguir realizar movimentações financeiras, passo a detalhar abaixo.
Primeiramente cumpre ressaltar que o Partido Republicano Brasileiro não se usou do meio adequado para realizar tal
requerimento, pois não faz sentido juntar um ofício tratando sobre abertura de conta bancária eleitoral no meio de um processo
de prestação de contas anual. Mas, diante da situação atual de pandemia que estamos vivendo e com o Cartório Eleitoral
fechado, passo a análise do requerimento feiro pelo partido.
Analisando o ofício, nota-se uma pequena confusão quanto ao embasamento da abertura da conta, eis que o ofício
éembasado na Resolução TSE nº 23604/2019 que trata da Prestação de Contas Anual, mas da análise do Requerimento de
Abertura de Conta Bancária Partidária de ID 1919411 o que o partido deseja realmente éabrir uma conta bancária para
movimentar valores referentes a campanha eleitoral que éregularizada pela Resolução TSE nº 23607/2019. Feito isso, segue o
determinado pelo artigo 8º e seu parágrafo 1º da referida Resolução:
"Art. 8º Éobrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam àobrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo
até 15 de agosto do ano eleitoral."
Da análise dos artigos observa-se que o Partido tem até 15 de agosto de 2020 para abrir a referida conta e que não éobrigado
a fazê-la junto ao Banco do Brasil, podendo se usar de outras instituições financeiras, como o Banco Bradesco, desta forma,
não se mostrar razoável que este juízo obrigue uma instituição financeira, neste momento, a realizar tal intento.
Posto isso, indefiro o pedido postulado e determino a exclusão dos documentos de ID 1919404 e 1919411 pois não possuem
qualquer relação com este processo.
Intime-se. Demais expedientes necessários.
Jucás/CE, 01 de julho de 2020.
YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
Juíza da 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
Processo 0600013-43.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600013-43.2020.6.06.0043 / 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
REQUERENTE: FRANCISCO ERASMO NERES PRIMO
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES CORDEIRO E VASCONCELOS - CE37534
SENTENÇA
Trata-se de requerimento apresentado por Francisco Erasmo Neris Primo, por intermédio do qual pleiteia a este juízo a
inclusão de seu nome em lista especial ao FILIA, alegando, em resumo, que estava filiado ao Partido Social Democrático/PSD
de Saboeiro (certidão nos autos expedida pelo TSE onde consta a data de 30/09/2015 como data inicial da filiação) e realizou
uma nova filiação ao Partido dos Trabalhadores de Saboeiro em 29 de agosto de 2019, tendo o Diretório Municipal do Partido
dos Trabalhadores de Saboeiro inscrito o nome do requerente na lista interna de filiados. Acontece que, da publicação da Lista
de Filiados ao Partido dos Trabalhadores de Saboeiro, não constou o nome do Sr. Francisco Erasmo, conforme comprovante
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nos autos, o que o prejudica, pois épré-candidato a vereador pelo PT. Requer, assim, o deferimento da finalização da filiação
definitiva ao Partido dos Trabalhadores por meio de lista especial.
Ficha de filiação acostada aos autos com data de 29/08/2019 (ID nº 1807722).
Certidão emitida pelo TSE (ID nº 1807719), apontando o eleitor como regularmente filiado ao PSD, de Saboeiro, desde
30/09/2015.
Éo breve relato. Passo a decidir.
O procedimento de filiação partidária éfeito por meio do preenchimento da Ficha de Filiação Partidária (art. 3.º, da Res. TSE nº
23.596/2019) e da inserção dos nomes dos filiados no sistema FILIA, conforme os cronogramas estabelecidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral nos meses de abril e outubro de cada ano (art. 11.º, da Res. TSE n.º 23.596/2019).
Cumpre salientar que o art. 11, §2º da Resolução TSE nº 23.596/2019, autoriza que o prejudicado, por má-fé ou desídia da
agremiação partidária, requeira ao Juiz Eleitoral a intimação do partido para que faça a inclusão de seu nome em Lista
Especial de Filiados.
Ocorre que, a Portaria nº 357 do TSE, que aprovou o cronograma para processamento dos dados relativos às listas especiais
do mês de junho de 2020, estabeleceu o dia 16 de junho de 2020 como data final para inserção do nome do prejudicado na
lista especial de filiados pelos partidos via FILIA. Deste modo, o pedido de filiação partidária por meio de lista especial deve
observar os prazos definidos pela legislação aplicável.
No caso em apreço, o requerente ingressou com o pedido em 19/06/2020, às 20h41min., ou seja, fora do prazo previsto no
cronograma baixado pela Portaria TSE nº 357/2020 para inserção do nome de filiado prejudicado na relação especial de
filiados pelos partidos políticos via sistema FILIA, em cumprimento àeventual determinação judicial. O prazo se consumou no
dia 16/06/2020.
Assim, a parte não foi diligente ao deixar de observar os prazos fixados no calendário eleitoral e nas instruções e normativos
da Justiça Eleitoral que regulamentam o processamento da relação especial do mês de junho. A respeito, cito a jurisprudência
uníssona da Corte Eleitoral Paulista:
"RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INCLUSÃO DO NOME EM LISTA ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO. PEDIDO INDEFERIDO. PROVIMENTO CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA ELEITORAL Nº 09/2016.
REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso interposto em face da r.
decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome de filiado em lista especial em razão da intempestividade do pedido. 2.
Aplicação dos artigos 19, §2º da Lei nº 9096/95 c.c. Provimento nº 9/2016 aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça
Eleitoral/SP, o qual fixa como último dia, 02.06.2016, para encaminhamento da relação da filiação partidária e, por isso,
também considerada a data final para que os terceiros prejudicados, por desídia ou má-fé dos partidos, requeiram a inclusão
do seu nome em lista especial. 3. Inviável a admissão e o processamento do pedido apresentado. Requerimento protocolado
em 04/07/2016 (fl. 02/72), fora do prazo estabelecido em legislação eleitoral. 4. Manutenção da r. decisão de indeferimento do
pedido de inclusão de nome em lista especial, ante a intempestividade do requerimento. 5. Desprovimento do Recurso.
"(RECURSO ELEITORAL nº 6545, Acórdão, Relator(a) Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior, Publicação: DJESP - Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 26/10/2016).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão em lista especial do requerente Francisco Erasmo Neris Primo, com amparo
no art. 9º da Lei nº 9.504/1997.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Demais expedientes necessários.
Oportunamente, arquive-se.
Jucás/CE, data do sistema.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Editais
Processo 0600028-12.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 25/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PSB - SABOEIRO
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
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Processo 0600017-80.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 15/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –REPUBLICANOS - CARIUS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600025-57.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 27/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PSD - CARIUS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600022-05.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 21/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PCdoB - CARIUS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600030-79.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
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EDITAL Nº 20/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –CIDADANIA - CARIUS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600024-72.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 17/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –SD - JUCÁS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600014-28.2020.6.06.0043
EDITAL Nº 14/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA – PDT - SABOEIRO
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600023-87.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 16/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
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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FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PSDB - CARIUS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600027-27.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 23/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PMB - JUCÁS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600029-94.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 24/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PRP - CARIÚS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600019-50.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 19/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como relatar fatos,
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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indicar provas e pedir abertura de investigação para 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 nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PSD - SABOEIRO
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600031-64.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 26/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PDT - CARIUS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600018-65.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 22/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PODE - CARIÚS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600015-13.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 18/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PTB - SABOEIRO
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600026-42.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
EDITAL Nº 28/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PSD - JUCÁS
E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600005-66.2020.6.06.0043
JUSTIÇA ELEITORAL 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600005-66.2020.6.06.0043 / 043ª ZONA ELEITORAL DE JUCÁS CE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES PT DE JUCAS
Advogado do(a) REQUERENTE: JEANE DA SILVA FERREIRA - CE17002-B
EDITAL Nº 30/2020
IMPUGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS –EXERCÍCIO 2019
PRAZO: 05 (CINCO) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 05 (cinco) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de conta anual, referente ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art.
35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PT - JUCÁS
E, em cumprimento ao disposto no art. 31, parágrafo 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o
presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 08 (oito) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo 0600033-34.2020.6.06.0043
EDITAL Nº 13/2020 IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL –EXERCÍCIO 2019 PRAZO: 03
(TRÊS) DIAS
A excelentíssima Senhora Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar, Juíza da 43ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, sediada em
Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento do prazo de 03 (três) dias, a partir desta
publicação, para que o Ministério Público, ou qualquer partido político, possa impugnar perante este Juízo, situado no Fórum
Local, na rua José Facundo Leite, s/n, Centro, Jucás/CE, a prestação de contas anual, referentes ao exercício de 2019, do
partido abaixo relacionado que apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos, bem como 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, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (art. 35 da Lei nº 9.096/95):
COMISSÃO PROVISÓRIA –PMN - CARIÚS
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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E, em cumprimento ao disposto no art. 45, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017, mandou expedir e publicar o presente
Edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar
ignorância. Dado e passado nesta cidade de Jucás/CE, aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, ____ Islânia
Leite de Sá, assistente de Cartório da 43ª Zona Eleitoral, digitei e subscrevi.
Yanne Maria Bezerra de Alencar
Juíza Eleitoral da 043ª Zona/CE

046ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600013-34.2020.6.06.0046
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE MOMBAÇA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600013-34.2020.6.06.0046
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO RESPONSÁVEL: FRANCISCO DANUBIO ARAUJO PEREIRA Advogado
do(a) INTERESSADO: JOSE CLAUDIO BENEVIDES VIEIRA JUNIOR - CE28210 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOSE
CLAUDIO BENEVIDES VIEIRA JUNIOR - CE28210
DESPACHO
O art. 29, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.604/2019, além de reforçar o caráter jurisdicional do processo de prestação de
contas, estabelece que os respectivos autos deverão ser instruídos com instrumento de mandato outorgado pelo partido e
pelos dirigentes responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas.
No caso destes autos, vê-se que o presidente e tesoureiro do partido, subscritores da Declaração de Ausência de
Movimentação Recursos, não outorgaram poderes ao causídico constituído nos autos para representá-los em juízo (ID
2165339).
Isto posto, nos termos do art. 32 c/c o art. 35, §3º, ambos da citada Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, suspendo o
presente feito, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para a regularização da representação processual do presidente e tesoureiro
do partido.
Intime-se o patrono do órgão partidário.
Expedientes necessários.
Mombaça-CE, 7 de julho de 2020.
CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
Juíza Eleitoral

047ª Zona Eleitoral
Editais
REPUBLICADAS POR INCORREÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2019
EDITAL N.º 031/2020
(Republicação por incorreção)
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 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, no art. 28, § 3º, da Resolução do TSE nº 23.546/2017 e no 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.
Partido/Município
Movimento Democrático Brasileiro – MDB
de MORADA NOVA

Nº DO PROCESSO
0600024-60.2020.6.06.0047

DIRIGENTES
Presidente: Paulo Sérgio Rodrigues de Almeida
Tesoureiro: Maria José Rodrigues Bezerra

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 06 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
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 126

Fortaleza, sexta-feira, 10 de julho de 2020

Página 50

EDITAL N.º 032/2020
(republicação por incorreção)
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.
Partido/Município'
Partido Verde –
IBICUITINGA

PV

de

Nº DO PROCESSO
060002545.2020.6.06.0047

DIRIGENTES
Presidente: José Valdinei de Almeida
Tesoureiro: Francisco Alves Freitas

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 06 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

EDITAL N.º 033/2020
(Republicação por incorreção)
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.
Partido/Município'
Partido da Social Democracia Brasileira –
PSDB de MORADA NOVA

Nº DO PROCESSO
0600026-30.2020.6.06.0047

DIRIGENTES
Presidente: Nathalia Lima Girão
Tesoureiro: Leidiana Cavalcante de Oliveira

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

EDITAL N.º 034/2020
(Republicação por incorreção)
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 os partidos políticos abaixo
relacionados apresentaram 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-las 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.
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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DIRIGENTES
Presidente: Francisco Luiz de Aguiar Junior
Tesoureiro: Maria Aurilete Nobre Barreira

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 06 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

EDITAL N.º 035/2020
(Republicação por incorreção)
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 os partidos políticos abaixo
relacionados apresentaram 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-las 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.
Partido/Município
Partido Social Democrático –
PSD de MORADA NOVA

Nº DO PROCESSO
060003067.2020.6.06.0047

DIRIGENTES
Presidente: José Edner Nogueira da Silva
Tesoureiro: Maria Edilane da Silva Sousa

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 06 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

063ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600025-94.2020.6.06.0063
JUSTIÇA ELEITORAL 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-94.2020.6.06.0063 / 063ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL DE BOA
VIAGEM RESPONSÁVEL: OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA, LUCIANA DA SILVA VIEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALVARO FELIPE FACUNDO RODRIGUES - CE32786
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 da Comissão Provisória Municipal do Partido Republicano da
Ordem Social - PROS de Boa Viagem/CE, realizada por meio da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos
(DAMR).
Recebido os autos, publicou-se o edital facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do
edital, apresentar impugnação, nos termos art. 44, inciso I, da Res. TSE nº 23.604/2019, tendo transcorrido o prazo in albis
(Documento ID 2235324).
No mesmo documento ID 2235324, certificou-se que o órgão partidário não possui anotação no SGIP3 com vigência no
município de Boa Viagem/CE no ano de 2019, o qual trata a DAMR ora paresentada.
Ébreve o relatório. Decido.
Inicialmente, anoto que o presidente e tesoureiro da comissão provisória do PROS de Boa Viagem vigente no ano de 2020
apresentaram a DAMR subscrita (art. 28, §4 º, II, da Res. TSE nº 2.604/2019), e que as partes estão representadas por
advogado (art. 31, II, da mencionada Resolução).
A Resolução TSE n.º 23.604/2019 que regulamenta o disposto no Título III - Das Finanças e Contabilidade dos Partidos - da
Lei nº 9.096/95, assim dispõe em seu art. 28:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça Eleitoral
anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao: I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas
de órgão definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou zonal; (..) §1º Para os efeitos do disposto no caput,
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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consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos partidários que no exercício financeiro de referência das contas: I estiverem vigentes em qualquer período; II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que regularmente
funcionaram; e III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que regularmente funcionaram.
Note-se que a obrigação de remeter àJustiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução, a prestação de contas anual
do ano subsequente, para que se dê ampla publicidade, somente se aplica aos órgãos partidários relacionados no §1º, art. 28,
do supracitado normativo.
Desta forma, o órgão provisório municipal do PROS de Boa Viagem, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do §1º, do
art. 28, uma vez que não há, conforme consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP3), anotação
de vigência da referida sigla partidária no ano de 2019 no município de Boa Viagem/CE (Documentos ID 225324 e 2236606).
Destaque-se que o órgão partidário éresponsável pelo efetivo controle da existência de seu diretório/comissão provisória,
competindo aos atuais responsáveis a verificação e consulta ao Sistema SGIP da anotação de vigência de sua sigla no ano em
que se tem obrigação de encaminhar a esta Justiça Especializada sua prestação de contas. O inciso I, do art. 31, da Res. TSE
n.º 23.604/2019, reforça esse entendimento além do já citado art. 28, se não vejamos:
Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o sistema SPCA realizará automaticamente a
autuação e a integração dos autos no Processo Judicial Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que: I - a
autuação a que se refere o caput deste artigo deve ocorrer na respectiva classe processual em nome: a) do órgão partidário e
do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e b) do presidente, do tesoureiro e
daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas; e II - as partes devem ser
representadas por advogados.
Ademais, para a agremiação partidária entregar a justiça eleitoral a sua prestação de contas, ela deve, primariamente,
observar se houve anotação de composição no ano que se pretende prestar as contas, e quem compôs a comissão/diretório
durante o ano. Esse prévio conhecimento, afasta a sobrecarga do judiciário que já possui alta demanda ante o elevadíssimo
número de siglas partidárias existentes, bem como minimiza os impactos da sobrecarga de execução das atividades nos anos
que acontecem os pleitos eleitorais.
Portanto, não se vislumbra outro entendimento que não seja o de haver a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a
ausência no interesse de agir.
Isso posto, com fundamento no art. 330 c/c 448, VI, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução do
mérito por manifesta ausência de interesse de agir do Partido Republicano da Ordem Social - PROS de Boa Viagem/CE.
Publique-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Boa Viagem, 03 de julho de 2020.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 063.ª ZE
Editais
Processo 0600030-19.2020.6.06.0063
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
63ª ZONA ELEITORAL DE BOA VIAGEM E MADALENA
Rua Agronomando Rangel, 615 –Boaviaginha –Boa Viagem/CE –CEP 63.870-000 –Tel: (85) 3453-3563
__________________________________________________________________________________________
EDITAL Nº 026/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS –EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
O Excelentíssimo Senhor LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM. Juiz Eleitoral da 63ª Zona de Boa Viagem/CE, no
uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência que, o órgão partidário municipal abaixo
discriminado apresentou e protocolou nesta 63ª Zona Eleitoral a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no
exercício 2019, nos termos do art. 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Órgão Partidário: Partido Ecológico Nacional - PEN/PATRIOTA - PEN de Boa Viagem/CE
Responsáveis: Aislan Marreiro de Melo Cavalcante, Presidente
Aline Ferreira Desidério, Tesoureira
PJe: 0060030-19.2020.6.06.0063
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral publicar no Diário da Justiça
Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, pelo qual ficam cientes quaisquer interessados para que, querendo, possam
impugnar a presente declaração de ausência de movimentação financeira, em petição fundamentada, no prazo de 03 (três)
dias, contados da referida Publicação no DJE.
Dado e passado nesta cidade de Boa Viagem-CE, aos 08 (oito) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte). Eu,
____ Estênio José Jorge de Oliveira, Chefe de Cartório da 63ª ZE, preparei e conferi o presente edital, o qual, de ordem do MM
Juiz Eleitoral, Dr. Luís Gustavo Montezuma Herbster, subscrevo.
ESTÊNIO JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório da 63ª ZE
Mat. TRE/CE nº 89474

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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066ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600012-86.2020.6.06.0066
JUSTIÇA ELEITORAL 066ª ZONA ELEITORAL DE AQUIRAZ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600012-86.2020.6.06.0066 / 066ª ZONA ELEITORAL DE AQUIRAZ CE
RESPONSÁVEL: GABRIELA COSTA FERREIRA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: TARCISIO SARAIVA GONDIM - CE17679
SENTENÇA Vistos etc.
Trata-se o presente de apresentação de documentação para prestação de contas da candidata a vereadora nas Eleições de
2016, Gabriela Costa Ferreira, julgadas na época como não prestadas.
Recebida por este Juízo como Requerimento de Regularização por inadimplência de Prestação de Contas (ID 1112884), sem
contestação.
Comissão de Análise de Contas formada por este Juízo analisou a documentação e constatou a sua regularidade em relação
àorigem e aplicação dos recursos mas opinou para que fosse recebida apenas para determinar a regularização do cadastro da
requerente, nos termos do §1º, Art. 73 da Resolução TSE nº 23.463/2015 (ID 1966958).
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, o representante do parquet manifestou-se no mesmo sentido, com base também no
Art. 73 §1º da Resolução TSE nº 23.463/2015 (ID 1980213).
Decido.
Pelo que se verifica nos autos, deixou a requerente, na época oportuna, de prestar contas àJustiça Eleitoral, tendo sido
julgadas como “não prestadas”, estando com Trânsito em Julgado.
A Resolução TSE nº 23.463/2015, em seu Art. 73, I, estabelece que o Julgamento das Contas como não prestada acarreta ao
candidato o impedimento de obter a quitação eleitoral até o final da legislatura, nesse caso, dezembro de 2020, persistindo os
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas.
Dessa forma, considerando que a documentação apresentada não constou irregularidades quanto àorigem e aplicação de
recursos, conforme bem descreveu a Comissão de Análise e, em consonância com o Parecer Ministerial, nos termos do Art.
73, I, §1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, determino o lançamento do ASE respectivo para que cessem as restrições
imputadas a requerente logo após o final da legislatura.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se.
Renata Santos Nadyer Barbosa
JUÍZA ELEITORAL - 66ª ZE

067ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600038-81.2020.6.06.0067
JUSTIÇA ELEITORAL 067ª ZONA ELEITORAL DE ARACOIABA CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600038-81.2020.6.06.0067 / 067ª ZONA ELEITORAL - ARACOIABA CE
REQUERENTE: JOAO EUDES DE FREITAS BRASIL
Advogado do(a) REQUERENTE: EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO - CE23654
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de JOÃO EUDES DE FREITAS BRASIL para inclusão de seu nome, através de lista especial, na
relação de filiados do PP de Ocara.
Aduz que o partido não providenciou a inclusão do seu nome na lista interna do FILIA. Ao final, requer a inclusão de seu nome,
através de lista especial, na relação de filiados do PP de Ocara.
Trouxe aos autos apenas ficha de filiação (folha 4 no ID 1967233).
Éo suficiente a relatar. Decido.
Inicialmente, trago o trecho da resolução TSE nº 23.596/2019 que aborta as listas especiais:
Art. 11 §2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido
para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de
desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.
As listas especiais são remédios jurídico que devem socorrer aqueles eleitores que comprovem seu vínculo enquanto filiados.
Contudo, no caso em análise o brocardo "Dormientibus Non Socurrit Jus" (O Direito não socorre os que dormem) bem reflete a
situação presente neste autos digitais.
A Resolução TSE n. 23.596 institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA) e também disciplina o encaminhamento das
filiações pelos partidos políticos àJustiça Eleitoral. Quando o partido, por desídia ou má-fé, tiver omitido algum filiado da lista, o
prejudicado pode requerer a inclusão do seu nome diretamente ao juízo responsável pela sua inscrição eleitoral. Conforme a
Portaria TSE n. 357/2020, os partidos políticos teriam até o dia 16 de junho para incluir, no sistema FILIA, os requerimentos
dos filiados que tiverem sido autorizados pelo juízo eleitoral. No dia 19 de junho terminou prazo para a autorização, pelo
cartório eleitoral, de processamento de relação especial, conforme o art. 16, §2º, da Resolução TSE n. 25.596/2019.
Assim, vemos que o prazo para atender o pedido formulado já se exauriu, não havendo como incluir no processamento atual.
A jurisprudência também assevera nesse sentido:
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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RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO EM LISTA DE FILIADOS. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. DEPROVIMENTO. O pedido de inclusão de filiado em lista especial
deve obedecer os prazos definidos pela legislação aplicável, devendo ser indeferidos quando feitos intempestivamente.
(TRE-PB - RE: 5759 Cabedelo - PB, Relator: RICARDO DA COSTA FREITAS, Data de Julgamento: 19/09/2016, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume 16:47, Data 19/09/2016)
Destarte, pelos princípios que norteiam o direito, hei por bem julgar por sentença, para que surta seus efeitos legais, indeferir o
pleito de inclusão do nome do requerente JOÃO EUDES DE FREITAS BRASIL na lista especial já processada, uma vez que
não foram atendidos os requisitos para inclusão, nos termos do art. 11, §2º da Resolução TSE nº 23.596/2019 e Portaria TSE
nº 357/2020.
Registre-se. Intime-se. Publique-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se com as baixas de estilo.
Cynthia Pereira Petri Feitosa
Juíza Eleitoral
Processo 0600037-96.2020.6.06.0067
JUSTIÇA ELEITORAL 067ª ZONA ELEITORAL DE ARACOIABA CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600037-96.2020.6.06.0067 / 067ª ZONA ELEITORAL DE ARACOIABA CE
REQUERENTE: RONAIA VIEIRA SEVERIANO
Advogado do(a) REQUERENTE: EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO - CE23654
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de RONAIA VIEIRA SEVERIANO para inclusão de seu nome, através de lista especial, na relação de
filiados do PP de Ocara.
Aduz que o partido não providenciou a inclusão do seu nome na lista interna do FILIA. Ao final, requer a inclusão de seu nome,
através de lista especial, na relação de filiados do PP de Ocara.
Trouxe aos autos apenas ficha de filiação (folha 4 no ID 1967233).
Éo suficiente a relatar. Decido.
Inicialmente, trago o trecho da resolução TSE nº 23.596/2019 que aborta as listas especiais:
Art. 11 §2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido
para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de
desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.
As listas especiais são remédios jurídico que devem socorrer aqueles eleitores que comprovem seu vínculo enquanto filiados.
Contudo, no caso em análise o brocardo "Dormientibus Non Socurrit Jus" (O Direito não socorre os que dormem) bem reflete a
situação presente neste autos digitais.
A Resolução TSE n. 23.596 institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA) e também disciplina o encaminhamento das
filiações pelos partidos políticos àJustiça Eleitoral. Quando o partido, por desídia ou má-fé, tiver omitido algum filiado da lista, o
prejudicado pode requerer a inclusão do seu nome diretamente ao juízo responsável pela sua inscrição eleitoral. Conforme a
Portaria TSE n. 357/2020, os partidos políticos teriam até o dia 16 de junho para incluir, no sistema FILIA, os requerimentos
dos filiados que tiverem sido autorizados pelo juízo eleitoral. No dia 19 de junho terminou prazo para a autorização, pelo
cartório eleitoral, de processamento de relação especial, conforme o art. 16, §2º, da Resolução TSE n. 25.596/2019.
Assim, vemos que o prazo para atender o pedido formulado já se exauriu, não havendo como incluir no processamento atual.
A jurisprudência também assevera nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO EM LISTA DE FILIADOS. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. DEPROVIMENTO. O pedido de inclusão de filiado em lista especial
deve obedecer os prazos definidos pela legislação aplicável, devendo ser indeferidos quando feitos intempestivamente.
(TRE-PB - RE: 5759 Cabedelo - PB, Relator: RICARDO DA COSTA FREITAS, Data de Julgamento: 19/09/2016, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume 16:47, Data 19/09/2016)
Destarte, pelos princípios que norteiam o direito, hei por bem julgar por sentença, para que surta seus efeitos legais, indeferir o
pleito de inclusão do nome da requerente RONAIA VIEIRA SEVERIANO na lista especial já processada, uma vez que não
foram atendidos os requisitos para inclusão, nos termos do art. 11, §2º da Resolução TSE nº 23.596/2019 e Portaria TSE nº
357/2020.
Registre-se. Intime-se. Publique-se.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral.
Após, arquive-se com as baixas de estilo.
Cynthia Pereira Petri Feitosa
Juíza Eleitoral

078ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600022-94.2020.6.06.0078
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ CARTÓRIO ELEITORAL DA 78ª ZONA
ELEITORAL DE HORIZONTE/ITAITINGA
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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PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193)
JUIZ ELEITORAL: ERICK OMAR SOARES ARAUJO
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERVAL RUSCELINO PEREIRA PEQUENO - CE25959
REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE
INTIMAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor ERICK OMAR SOARES ARAÚJO, Juiz Eleitoral da 78ª Zona, municípios de Horizonte e Itaitinga,
Estado do Ceará, no uso das atribuições,
MANDA, DE ORDEM, QUE o(a) requerente FIQUE INTIMADO, através de seu advogado, para que se manifeste, no prazo de
72(setenta e duas) horas, acerca das irregularidades apontadas (EM NEGRITO) no RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE
de id n.º 2373157.
CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI. Dado e passado nesta zona eleitoral, município de Horizonte, Estado do
Ceará, aos 8 (oito) dias de julho de dois mil e vinte (2020). Eu, Rogério Ferreira Borges, Chefe de Cartório, conferi, digitei e
assino, de ordem.
Rogério Ferreira Borges
Chefe de Cartório
Processo 0600077-45.2020.6.06.0078
JUSTIÇA ELEITORAL 078ª ZONA ELEITORAL DE HORIZONTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600077-45.2020.6.06.0078 / 078ª ZONA ELEITORAL DE HORIZONTE CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, LUIS CARLOS PAES DE CASTRO, SONIA MARIA PINHEIRO DE
FREITAS INTERESSADO: FRANCISCO MARLON COSTA MATOS, RAIMUNDO NONATO MATOS
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046
REQUERIDO: JUÍZO DA 078ª ZONA ELEITORAL DE HORIZONTE CE
INTIMAÇÃO De ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral, Dr. Erick Omar Soares Araújo, fica intimado o Partido
Comunista do Brasil - Seção Ceará, através do seu advogado qualificado nos autos do processo em epígrafe, Dr. Wagner
Dennyson de Sousa Silva, OAB/CE nº 27.046, a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos no exercício de 2019 (Documento ID 2024465) devidamente datada e assinada pelo presidente e
tesoureiro do órgão provisório do PC do B de Horizonte-CE, bem como instrumento de mandato outorgado pelo órgão
provisório do PC do B de Horizonte-CE e por seus dirigentes partidários responsáveis para constituição de advogado para
prestação de contas. Horizonte , 9 de julho de 2020. Otavio Augusto Lima Pires Analista Juidicário

097ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600013-75.2020.6.06.0097
JUSTIÇA ELEITORAL
097ª ZONA ELEITORAL DE TRAIRI CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-75.2020.6.06.0097 / 097ª ZONA ELEITORAL DE TRAIRI CE
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS- COMISSAO PROVISORIA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ELANO SILVEIRA DE OLIVEIRA - CE41818
REQUERIDO: #-MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL DA 97 ZONA
EDITAL n.º 15/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano Sanches de Carvalho, Juiz Eleitoral titular da 97ª Zona Eleitoral de Trairi, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, nos termos do §2º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.604/2020,
TORNA PÚBLICO aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que foram apresentadas, protocoladas e
devidamente recebidas neste Juízo a prestação de contas anual do Partido CIDADANIA (antigo PPS), de Trairi-CE, relativas
ao ano de 2019, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do §4º do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2020, a fim de que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa
impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de 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 nº 9.096/95).
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação do presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, para ciência dos interessados. Dado e passado nesta cidade de Trairi, aos 08 de julho
de 2020. Eu, José Brasil de Sousa Filho, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que vai subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral, Dr. Cristiano Sanches de Carvalho.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Trairi, 08 de julho de 2020.
Cristiano Sanches de Carvalho
Juiz Eleitoral

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Processo 0600015-45.2020.6.06.0097
JUSTIÇA ELEITORAL 097ª ZONA ELEITORAL DE TRAIRI CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-45.2020.6.06.0097 / 097ª ZONA ELEITORAL DE TRAIRI CE
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - TRAIRI/CE
RESPONSÁVEL: SILVIA VIRGINIA VIANA AGUIAR, JOSE EDMAR ALVES MOREIRA JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ELANO SILVEIRA DE OLIVEIRA - CE41818
REQUERIDO: #-MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL 97ª ZE
EDITAL Nº 17/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano Sanches de Carvalho, Juiz Eleitoral titular da 97ª Zona Eleitoral de Trairi, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, nos termos do §2º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.604/2020,
TORNA PÚBLICO aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que foram apresentadas, protocoladas e
devidamente recebidas neste Juízo a prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista - PDT, de Trairi-CE,
relativas ao ano de 2019, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do §4º do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2020, a fim de que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa
impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de 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 nº 9.096/95).
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação do presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, para ciência dos interessados. Dado e passado nesta cidade de Trairi, aos 08 de julho
de 2020. Eu, José Brasil de Sousa Filho, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que vai subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral, Dr. Cristiano Sanches de Carvalho.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Trairi, 08 de julho de 2020.
Cristiano Sanches de Carvalho
Juiz Eleitoral
Processo 0600014-60.2020.6.06.0097
JUSTIÇA ELEITORAL 097ª ZONA ELEITORAL DE TRAIRI CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600014-60.2020.6.06.0097 / 097ª ZONA ELEITORAL DE TRAIRI CE
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ELANO SILVEIRA DE OLIVEIRA - CE41818
REQUERIDO: #-MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EDITAL Nº 16/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano Sanches de Carvalho, Juiz Eleitoral titular da 97ª Zona Eleitoral de Trairi, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, nos termos do §2º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.604/2020,
TORNA PÚBLICO aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que foram apresentadas, protocoladas e
devidamente recebidas neste Juízo a prestação de contas anual do Partido REPUBLICANOS (antigo PRB), de Trairi-CE,
relativas ao ano de 2019, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do §4º do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.604/2020, a fim de que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa
impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de 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 nº 9.096/95).
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação do presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, para ciência dos interessados. Dado e passado nesta cidade de Trairi, aos 08 de julho
de 2020. Eu, José Brasil de Sousa Filho, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que vai subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral, Dr. Cristiano Sanches de Carvalho.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Trairi, 08 de julho de 2020.
Cristiano Sanches de Carvalho
Juiz Eleitoral
Processo 0600017-15.2020.6.06.0097
JUSTIÇA ELEITORAL 097ª ZONA ELEITORAL DE TRAIRI CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600017-15.2020.6.06.0097 / 097ª ZONA ELEITORAL DE TRAIRI CE
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RESPONSÁVEL: FRANCISCO VALMIR PINTO, JOVANE RIBEIRO DOS
SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ITAMAR RIBEIRO - CE34230
EDITAL Nº 18/2020
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano Sanches de Carvalho, Juiz Eleitoral titular da 97ª Zona Eleitoral de Trairi, Estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, nos termos do §2º do art. 31 da Resolução TSE nº 23.604/2020,
TORNA PÚBLICO aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que foram apresentadas, protocoladas e
devidamente recebidas neste Juízo a prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores - PT, de Trairi-CE, relativas ao
ano de 2019, na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, nos termos do §4º do art. 28 da Resolução
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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TSE nº 23.604/2020, a fim de que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a
prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de 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 nº 9.096/95).
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz Eleitoral a publicação do presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, para ciência dos interessados. Dado e passado nesta cidade de Trairi, aos 08 de julho
de 2020. Eu, José Brasil de Sousa Filho, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que vai subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral, Dr. Cristiano Sanches de Carvalho.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Trairi, 08 de julho de 2020.
Cristiano Sanches de Carvalho
Juiz Eleitoral

101ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600008-41.2020.6.06.0101
JUSTIÇA ELEITORAL 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600008-41.2020.6.06.0101 / 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISRIA RESPONSÁVEL: JOSE NEY LEAL
PETROLA, FRANCISCO MARCELO CORDEIRO, ERALDO DE SOUSA LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA REGINA MARCELINO GONCALVES - CE7354
REQUERIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
INTIMAÇÃO
De Ordem do MM. Juiz Eleitoral da 101ª Zona - Aiuaba, nos termos do despacho de ID nº 2345699, INTIMO o Partido Social
Democrático –PSD –do município de Arneiroz-CE, na pessoa de sua advogada constituída, para juntar, no presente processo,
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste ato no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará, documentos de representação processual por advogado (procurações), respectivamente, em nome dos seguintes
responsáveis pela prestação de contas da referida agremiação partidária: presidente e tesoureiro atuais e tesoureiro no
exercício financeiro de 2019, conforme exigência dos art. 29, §2º, II e art. 31, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Aiuaba-CE, 09 de julho de 2020.
Nacélia Lopes da Cruz
Chefe de Cartório da 101ª ZE
Editais
Processo 0600007-56.2020.6.06.0101
JUSTIÇA ELEITORAL 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600007-56.2020.6.06.0101 / 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE EM ARNEIROZ CE RESPONSÁVEL: LILIAN
COSTA MONTEIRO, LOURISNEDIA EVANGELISTA LOPES DOS SANTOS
Advogado do(a) REQUERENTE: RAQUEL RICARTE MELO MAGALHAES - CE22430 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
RAQUEL RICARTE MELO MAGALHAES - CE22430 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAQUEL RICARTE MELO
MAGALHAES - CE22430
REQUERIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
EDITAL N.º 019/2020 PRAZO: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGA, MM. Juiz Eleitoral da 101ª Zona Eleitoral de AiuabaCE, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, nos termos do art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento que o partido abaixo relacionado, cujos responsáveis estão discriminados, apresentou prestação de contas do
exercício financeiro de 2019, com Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, a qual se encontra disponível para
exame, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital, a apresentação de
impugnação, a qual deve ser entregue por meio de petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período pelo respectivo partido.
- Órgão Partidário: Partido Solidariedade;
- Município: Arneiroz/CE;
- Presidente: Lilian Costa Monteiro;
- Tesoureira: Lourisnédia Evangelista Lopes dos Santos;
- Advogada: Raquel Ricarte Melo Magalhães (OAB-CE nº 22.430).
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral a publicação do presente Edital no
Diário da Justiça Eletrônico –DJE do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

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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Dado e passado nesta cidade de Aiuaba, Estado do Ceará, aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e
vinte). Eu, ______, Nacélia Lopes da Cruz, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital, que ésubscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral.
FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGA
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600009-26.2020.6.06.0101
JUSTIÇA ELEITORAL 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600009-26.2020.6.06.0101 / 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
RESPONSÁVEL: JOHN WEYLLY SAMPAIO ALMADA, SEBASTIAO ARRAES OLIVEIRA PAIVA REQUERENTE: COMISSAO
PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MANOEL PETRONIO LEAL PETROLA - CE7335000-A Advogado do(a) REQUERENTE:
MANOEL PETRONIO LEAL PETROLA - CE7335000-A Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MANOEL PETRONIO LEAL
PETROLA - CE7335000-A
REQUERIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
EDITAL N.º 018/2020 PRAZO: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGA, MM. Juiz Eleitoral da 101ª Zona Eleitoral de AiuabaCE, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, nos termos do art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento que o partido abaixo relacionado, cujos responsáveis estão discriminados, apresentou prestação de contas do
exercício financeiro de 2019, com Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, a qual se encontra disponível para
exame, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital, a apresentação de
impugnação, a qual deve ser entregue por meio de petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período pelo respectivo partido.
- Órgão Partidário: Partido Social Democrático;
- Município: Aiuaba/CE;
- Presidente: John Weylly Sampaio Almada;
- Tesoureiro: Sebastião Arraes Oliveira Paiva;
- Advogado: Manoel Petrônio Leal Petrola (OAB-CE nº 7.335).
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral a publicação do presente Edital no
Diário da Justiça Eletrônico –DJE do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Dado e passado nesta cidade de Aiuaba, Estado do Ceará, aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e
vinte). Eu, ______, Nacélia Lopes da Cruz, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital, que ésubscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral.
FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGA
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600006-71.2020.6.06.0101
JUSTIÇA ELEITORAL 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600006-71.2020.6.06.0101 / 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIEMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE ARNEIROZ RESPONSÁVEL: LEONARDO ALVES DE ARAUJO, FRANCISCO VALNEY DE SOUSA,
RAIMUNDA HILDA MONTEIRO LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAQUEL RICARTE MELO MAGALHAES - CE22430 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
RAQUEL RICARTE MELO MAGALHAES - CE22430 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAQUEL RICARTE MELO
MAGALHAES - CE22430 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAQUEL RICARTE MELO MAGALHAES - CE22430
REQUERIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE AIUABA CE
EDITAL N.º 020/2020 PRAZO: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGA, MM. Juiz Eleitoral da 101ª Zona Eleitoral de AiuabaCE, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, nos termos do art. 44 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem
conhecimento que o partido abaixo relacionado, cujos responsáveis estão discriminados, apresentou prestação de contas do
exercício financeiro de 2019, com Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, a qual se encontra disponível para
exame, facultando a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital, a apresentação de
impugnação, a qual deve ser entregue por meio de petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período pelo respectivo partido.
- Órgão Partidário: Partido Movimento Democrático Brasileiro;
- Município: Arneiroz/CE
- Presidente: Leonardo Alves de Araújo;
- Tesoureiros: Francisco Valney de Sousa (atual) e Raimunda Hilda Monteiro Lima (no exercício de 2019);
- Advogada: Raquel Ricarte Melo Magalhães (OAB-CE nº 22.430).
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral a publicação do presente Edital no
Diário da Justiça Eletrônico –DJE do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
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Dado e passado nesta cidade de Aiuaba, Estado do Ceará, aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e
vinte). Eu, ______, Nacélia Lopes da Cruz, Chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital, que ésubscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral.
FRANCISCO EDUARDO GIRÃO BRAGA
JUIZ ELEITORAL

120ª Zona Eleitoral
Despachos e Sentenças
Processo 0600019-04.2020.6.06.0123
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600019-04.2020.6.06.0123
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -PDT Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE
FERREIRA LIMA - CE8840000-A
DESPACHO
Intime-se a parte para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos o nome do Tesoureiro da agremiação em conformidade com
os assentamentos da Justiça Eleitoral .
Expedientes necessários.
CAUCAIA, 7 de julho de 2020
JOSE COUTINHO TOMAZ FILHO
Juiz da 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
Processo 0600015-73.2020.6.06.0120
JUSTIÇA ELEITORAL 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600015-73.2020.6.06.0120 / 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
REQUERENTE: GEDEAO RODRIGUES DE SOUSA
REQUERIDO: FILLIPE FREIRE DE MELO, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB - CAUCAIA/CE
Advogado do(a) REQUERIDO: FILLIPE FREIRE DE MELO - CE34618
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de inclusão em lista de filiados impetrado pelo PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA –PMB, onde alega que
houve falha pelo próprio partido na filiação no sistema do Sr. GEDEÃO RODRIGUES DE SOUSA, tal qual como se depreende
da certidão de filiação extraída do FILIA.
Deduz que o problema foi originado por omissão da agremiação partidária, o que desencadeou na ausência d0 nome do
filiando na lista oficial.
Segue ficha filiação junto ao partido datada de 04/04/2020.
Éo breve relatório. DECIDO.
Quanto ao presente pedido de inclusão em processamento de lista especial, tal pedido encontra fundamento no parágrafo 2º.
do artigo 11º. da Resolução TSE 23.596/2019, in verbis:
“Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará àJustiça Eleitoral para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de
todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
(...)
§2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para
que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência,
observado o disposto no art. 16 desta resolução.”
Conclui-se que, no caso concreto, analisando-se a ficha de filiação acostada e a informação emitida pelo Cartório Eleitoral, que
o eleitor não logrou êxito no seu processo de filiação por erro interno do próprio partido, fato esse reconhecido pela própria
agremiação partidária .
Portanto, no caso em tela, entendo que fica comprovado a falha e o prejuízo decorrente em razão da não inclusão do nome do
requerente na lista interna do partido enviada ao TSE para processamento no prazo legal.
Assim, como o erro adveio da própria agremiação partidária, resultando na não inclusão do nome do filiado em seus registros
internos e posterior submissão no prazo devido, atitude esta que éda competência exclusiva do partido, não pode o filiado ser
penalizado pela desídia daquele, como prescreve o art. 11, §2º da Resolução TSE n. 23.596/2019, daí porque reconheço a
filiação oa mesmo ao PMB a partir da data indicada na ficha de filiação, qual seja, 04/04/2020.
Por todo o exposto e com fulcro no artigo 19, parágrafo 2º, da Lei 9096/95 c/c artigo 11º, parágrafo 2º, da Resolução TSE n.
23.596/2019, DEFIRO O PEDIDO DE INCLUSÃO e SUBMISSÃO do filiado GEDEÃO RODRIGUES DE SOUSA em lista
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especial do PMB de Caucaia/CE, devendo o(a) Presidente do PARTIDO, ser intimado(a) para proceder, àinclusão do mesma
com a data de filiação em 04/04/2020, no prazo de até 5(cinco) dias.
Deverá o Cartório Eleitoral proceder àordenação da autorização de processamento da relação ora em comento junto ao
Sistema FILIA e demais providências necessárias conforme orientações do TRE-CE e no termos da Res. TSE n. 23.596/2019.
Cumpra-se. Ciência ao requerente e ao MP.
Após, arquive-se com as cautelas de estilo.
Caucaia, 17 de junho de 2020
JOSE COUTINHO TOMAZ FILHO
juiz eleitoral

121ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 17/2020
RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS
O MM. Dr. Elison Pacheco Oliveira Teixeira, Juiz da 121ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, que se encontra à disposição dos
interessados, pelo prazo de 10 (dez) dias, a relação das inscrições eleitorais canceladas e suspensas no período de 1º a
30/06/2020, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, para que, querendo, possam dentro de 5 (cinco) dias contestar,
conforme art. 77 do mesmo diploma legal. Dado e passado nesta cidade de Sobral/CE, ao 1º (primeiro) dia do mês de julho do
ano 2020 (dois mil e vinte). Eu, Ivna Marques de Araújo Sousa, Técnica Judiciária, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA
Juiz Eleitoral da 121ª Zona
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