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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato n.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA. Objeto: visa ao
acréscimo de 6 (seis) pontos de teste na malha de aterramento, de soldas exotérmicas de interligação da cordoalha da malha
de aterramento às hastes de aterramento, de quantitativo de cordoalha de cabo de cobre para interligação da malha aos
diversos equipamentos, quadros elétricos e grades metálicas da subestação, conforme as planilhas em anexo. O total de
acréscimos importa na quantia de R$ 7.058,56 (sete mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), correspondente
ao percentual aproximado de 0,0135% do valor inicial atualizado do contrato. Fundamento: art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações, c/c clásula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no PAD n.º 5.224/2018. Assina: pelo
TRE/CE, Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Data: 10/7/2018.
DESª. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE DO TRE/CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 43/18
Pregão Eletrônico n.º 43/18. Processo n.º 21.733/2017. Objeto: aquisição de material gráfico referente às listas de candidatos
onomástica. O objeto foi adjudicado à empresa: EPGRAF – GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ: 02. 629.155/0001-17, valor:
R$ 20.726,81. Homologado por: Jarbas Marinho Lopes, Diretor – Geral do TRE/CE em exercício. Data: 11/07/2018.
JARBAS MARINHO LOPES
DIRETOR-GERAL em exercício
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
RECURSO CRIMINAL Nº 223-42.2016.6.06.0025
ORIGEM: GRANJA-CE (25ª ZONA ELEITORAL - GRANJA)
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): CLESIANY DIAS SANTOS MOURA
ADVOGADO(S): EGILSON DA ROCHA BARROSO SOBRINHO - OAB: 32.374/CE
ADVOGADOS(S): VANARA MARIA NEGREIROS BARROSO - OAB: 28.021/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. INJÚRIA. ARTIGO 326 CÓDIGO ELEITORAL. OFENSA. DIGNIDADE. DECORO. CAUSA
DE AUMENTO DE PENA. POSTAGENS. FACEBOOK. MEIO QUE FACILITA A DIVULGAÇÃO. ART. 327, INCISO III,
CÓDIGO ELEITORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE
1º GRAU. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1 - O posicionamento dominante na jurisprudência do STF e do TSE é no sentido de que eventual nulidade processual pela
ausência de proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo é de índole relativa e se não suscitada,
pela defesa, até a prolação da sentença, ocorre a preclusão do alegado direito à obtenção dos referidos benefícios
despenalizadores da Lei n. 9.099/95. Precedentes do STF e TSE. Questão de ordem resolvida.
2 - O fato que norteou a propositura da ação penal foram ofensas injuriosas proferidas pela candidata a vereadora, ora
recorrente, por meio da rede social FACEBOOK, em 12 de setembro de 2016, durante o período da propaganda eleitoral,
contra o então Prefeito Municipal de Granja, candidato à reeleição pela Coligação adversária "NÓS SOMOS GRANJA", vindo,
com isso, a ser denunciada pelo crime previsto no art. 326 do Código Eleitoral, injúria, com causa especial de aumento da
pena, disposta no art. 327, inc. III, do supracitado Diploma Eleitoral, ante a propagação das ofensas pela referida rede social,
facilitando a respectiva divulgação.
3 - In casu, a recursante alega que houve uma má interpretação da postagem realizada no FACEBOOK, por meio de críticas à
administração do prefeito, ausente qualquer intenção de denegrir a imagem dele, amparada, portanto pela liberdade de
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expressão, tendo em vista que o homem público, no exercício de suas funções, estaria sujeito a criticas de cunho tanto pessoal
quanto profissional.
4 - O art. 326 do Código Eleitoral, que define o crime de injúria, é reprodução quase idêntica do art. 139 do Código Penal,
diferenciando-se apenas pela exigência acrescida no tipo penal no sentido de que a conduta ofensiva ocorra durante a
propaganda eleitoral, ou que tenha finalidade de propaganda. Importa ressaltar para que se configure a conduta ofensiva do
verbo nuclear do tipo penal, na forma "injuriar", não é necessário que a vítima sinta-se ofendida, bastando que a atribuição do
insulto tenha potencialidade de ofender.
5 - Sob essa perspectiva, é incontestável que às ofensas irrogadas destoam do contexto da liberdade de expressão eleita pela
Carta Magna de 1988, como direito fundamental, que, nada obstante, não abre espaço a liberdades absolutas e irrestritas.
6 - Esta garantia listada no rol do art. 5º da Constituição Federal não foi pensada para que as pessoas possam dizer o que quer
que seja, por quem quer que seja, sob pena de se assim fosse não serem recepcionados os crimes contra honra, previstos
tanto pelo Código Eleitoral, como pelo Código Penal.
7 - Desta feita, a liberdade de expressão não deve ser empregada como direito fundamental para promover ataques pessoais a
candidato, em detrimento da honra subjetiva alheia, como ocorreu na espécie.
8 - Com efeito, as provas dos autos são robustas, firmes, seguras a demonstrar a materialidade e autoria do delito em questão,
em franca transgressão aos princípios da lisura eleitoral e isonomia do prélio, sendo, portanto, medida que se impõe a
condenação da recorrente às tenazes do incriminador art. 326, com aumento de 1/3 da pena estabelecida no art. 327, ambos
do Código Eleitoral, mantendo-se a pena de 35 dias-multa, com o dia-multa fixado no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco
reais).
9 - Manutenção da sentença condenatória de primeiro grau.
10 - Desprovimento do recurso.
DECISÃO: Votação questão de ordem (Ausência de oferecimento dos benefícios despenalizadores da Lei n.º 9.099/95):
Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação definitiva (com mérito): ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018

RECURSO ELEITORAL Nº 286-55.2016.6.06.0029
ORIGEM: LIMOEIRO DO NORTE-CE (29ª ZONA ELEITORAL - LIMOEIRO DO NORTE)
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): LÚCIA DE FÁTIMA NOGUEIRA
ADVOGADO(S): DEYVISON RIBEIRO DA SILVA - OAB: 20651/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO
CARGO DE VEREADOR. APLICAÇÃO EM CAMPANHA DE RECURSOS PRÓPRIOS EM MONTANTE SUPERIOR À
QUANTIA DO PATRIMÔNIO DECLARADO POR OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. DISTINÇÃO ENTRE
PATRIMONIO E RENDA. COMPATIBILIDADE ENTRE VALOR APLICADO E ATIVIDADE EXERCIDA PELA CANDIDATA.
ÚNICA IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.463/2015. REFORMA DA SENTENÇA A QUO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA. PROVIMENTO DO
RECURSO.
1. A sentença de primeiro grau firmou pela desaprovação das contas, em razão da candidata não comprovar a origem dos
recursos próprios que utilizou na campanha, caracterizando a existência de recursos de origem não identificada, art. 26 da
Resolução nº TSE n.º 23.463/2015.
2.Este colendo Tribunal, por diversas vezes, apreciando processos deste jaez, já se debruçou sobre a questão da ausência de
declaração de bens na fase do registro de candidatura em relação à existência de recursos próprios aferidos na prestação de
contas, e nesse contexto foi repetido, em diferentes ocasiões, a distinção dos conceitos entre patrimônio e renda. Assim, restou
consolidado que a declaração de bens apresentada, quando do registro de candidatura, não sinaliza, de forma categórica, a
condição econômica do candidato.
3. No caso dos autos, é incontroverso que a prestadora de contas não declarou bens patrimoniais em seu registro de
candidatura, contudo entende-se perfeitamente possível, razoável, com o declarado exercício da atividade de agricultora, que
tenha amealhado ao longo do tempo a quantia de R$ 1.160,00, tomando como parâmetro à época das eleições de 2016, para
ser utilizada na sua campanha eleitoral.
4. Portanto, percebo que, na espécie, referido valor aplicado na campanha eleitoral a título de recursos próprios, não se trata
de receita de origem não identificada, uma vez que a atividade econômica exercida pela recorrente, a meu ver, apresenta
condições para custear suas despesas de campanha, inclusive o valor não é exabundante e pode ter procedido como produto
de suas economias.
5. Com efeito, a única falha apontada não comprometeu a regularidade e confiabilidade da prestação de contas, menos ainda a
atuação fiscalizadora desta Justiça Especializada, razão pela qual é medida que se impõe a reforma da sentença para julgar as
contas aprovadas com ressalva.
6. Reforma da sentença a quo para aprovar as contas com ressalva.
7. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018
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RECURSO ELEITORAL Nº 303-91.2016.6.06.0029
ORIGEM: LIMOEIRO DO NORTE-CE (29ª ZONA ELEITORAL - LIMOEIRO DO NORTE)
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): LINDINALVA MARTINS DE QUEIROZ
ADVOGADO(S): DEYVISON RIBEIRO DA SILVA - OAB: 20651/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO
CARGO DE VEREADOR. APLICAÇÃO EM CAMPANHA DE RECURSOS PRÓPRIOS EM MONTANTE SUPERIOR À
QUANTIA DO PATRIMÔNIO DECLARADO POR OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. DISTINÇÃO ENTRE
PATRIMONIO E RENDA. COMPATIBILIDADE ENTRE VALOR APLICADO E ATIVIDADE EXERCIDA PELO CANDIDATO.
ÚNICA IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.463/2015. REFORMA DA SENTENÇA A QUO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. PROVIMENTO DO
RECURSO.
1. A sentença de primeiro grau firmou pela desaprovação das contas, em razão da candidata não comprovar a origem dos
recursos próprios que utilizou na campanha, caracterizando a existência de recursos de origem não identificada, art. 26 da
Resolução nº TSE n.º 23.463/2015.
2.Este colendo Tribunal, por diversas vezes, apreciando processos deste jaez, já se debruçou sobre a questão da ausência de
declaração de bens na fase do registro de candidatura em relação à existência de recursos próprios aferidos na prestação de
contas, e nesse contexto foi repetido, em diferentes ocasiões, a distinção dos conceitos entre patrimônio e renda. Assim, restou
consolidado que a declaração de bens apresentada, quando do registro de candidatura, não sinaliza, de forma categórica, a
condição econômica do candidato.
3. No caso dos autos, é incontroverso que a prestadora de contas não declarou bens patrimoniais em seu registro de
candidatura, contudo entende-se perfeitamente possível, razoável, com o declarado exercício da atividade de autônoma, que
tenha amealhado ao longo do tempo a quantia de R$ 1.370,00, tomando como parâmetro à época das eleições de 2016, para
ser utilizada na sua campanha eleitoral.
4. Portanto, percebo que, na espécie, o valor de R$ 1.370,00 aplicado na sua campanha eleitoral a título de recursos próprios,
não se trata de receita de origem não identificada, uma vez que a atividade econômica exercida pela recorrente, a meu ver,
apresenta condições para custear as despesas de campanha, inclusive o valor não é exabundante e pode ter procedido como
produto de suas economias.
5. Com efeito, a única falha apontada não comprometeu a regularidade e confiabilidade da prestação de contas, menos ainda a
atuação fiscalizadora desta Justiça Especializada, razão pela qual é medida que se impõe a reforma da sentença para julgar as
contas aprovadas com ressalva.
6. Reforma da sentença a quo para aprovar as contas com ressalva.
7. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 313-38.2016.6.06.0029
ORIGEM: LIMOEIRO DO NORTE-CE (29ª ZONA ELEITORAL - LIMOEIRO DO NORTE)
RELATOR(A): CASSIO FELIPE GOES PACHECO
RECORRENTE(S): MARCÍLIO JOSÉ BRAZ DE FREITAS
ADVOGADO(S): DEYVISON RIBEIRO DA SILVA - OAB: 20651/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR INCOMPATÍVEL COM O DECLARADO NA OCASIÃO DO REGISTRO
DE CANDIDATURA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE RENDA E PATRIMÔNIO. ORIGEM DOS RECURSOS
IDENTIFICADA. DESPESA QUE NÃO PROVEM DA CONTA ABERTA PARA CAMPANHA. VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão proferida pelo Juízo a quo que julgou desaprovadas as
contas de campanha da recorrente em virtude das seguintes irregularidades: (i) doação de recursos próprios à campanha que
superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura; (ii) realização de despesa sem ter transitado
pela conta bancária específica ou constituição de Fundo de Caixa; e (iii) não registro de conta bancária aberta para sua
campanha e, consequentemente, a não apresentação de seus respectivos extratos.
2. Quanto à primeira irregularidade, verifica-se que, de fato, o recorrente não declarou possuir patrimônio à Justiça Eleitoral na
ocasião do seu registro de candidatura, entretanto utilizou um valor de R$ 1.370,00 (um mil trezentos e setenta reais) a título
de recursos próprios, conforme extrato da prestação de contas final. 2.1 Inicialmente, é preciso diferenciar os conceitos de
patrimônio e renda, devendo aquele ser entendido como estoque e este como fluxo. 2.2 Analisando o caso em concreto,
percebo que no registro de candidatura, o mesmo declarou ser "Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados", sendo
perfeitamente possível, embora não perceba, a priori, renda, que o recorrente tivesse economizado ao longo dos últimos
meses a quantia de R$ 1.370,00 (um mil trezentos e setenta reais) para aplicar na sua campanha, sem que isso possa
configurar a realização do chamado "CAIXA 2". 2.3 Assim, diante de tal fato, e do pequeno valor em se tratando de campanha
eleitoral - R$ 1.370,00 (um mil trezentos e setenta reais), entendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade ao caso.
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3. Quanto à segunda irregularidade, entendo que devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao
caso concreto, tendo em vista que tal despesa irregular, realizada em espécie, está relacionada ao ínfimo valor de R$ 51,00
(cinquenta e um reais), correspondente à apenas 3,5% (três por cento e meio) do valor total gasto em campanha.
4. Quanto à terceira irregularidade, verifico que, de fato, há uma conta bancária aberta para a campanha do recorrente,
conforme os Pareceres Técnicos, não tendo o candidato registrado na presente prestação de contas e, consequentemente,
acostado os respectivos extratos. 4.1. Entendo que a abertura de conta bancária é elemento obrigatório para a prestação de
contas e, consequentemente, a ausência da apresentação dos extratos bancários afeta a confiabilidade da prestação, pois
impede a fiscalização da arrecadação e dos gastos de campanha. Inteligência dos arts. 7º, caput e §§ 1º e 2º e 48, da
Resolução TSE nº 23.463/205.
5. Manutenção da sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 344-55.2016.6.06.0030
ORIGEM: CRUZ-CE (30ª ZONA ELEITORAL - ACARAÚ)
RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "SALVE O MUNICÍPIO DE CRUZ"
ADVOGADOS(S): CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA - OAB: 10219/CE
ADVOGADO(S): FÁBIO MENDES DE FREITAS - OAB: 28883/CE
ADVOGADA(S): ANA GABRIELLA CAMPOS BRITO - OAB: 34.675/CE, PRISCILLA SIQUEIRA VASCONCELOS - OAB:
37.291/CE
RECORRIDO(S): ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS, FABRÍCIO SÉRGIO DE FREITAS
ADVOGADA(S): ISABEL CRISTINA SILVESTRE DA MOTA - OAB: CE013159/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINAR.
INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZADA. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC Nº 64/90. NÃO CONFIGURADOS. UTILIZAÇÃO PARA COMÍCIO DE VEÍCULOS
LOCADOS A MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. AUSENTE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE.
COMPATIBILIDADE DE DIA E HORÁRIO NO USO DE BENS PARTICULARES AFETADOS AO SERVIÇO PÚBLICO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, imputada aos recorridos a prática de conduta vedada e de abuso de poder político e econômico consubstanciados
no uso de veículos particulares, afetados ao Município para o transporte de estudantes, para comício de abertura de Coligação,
ocorrido em 27/8/2016.
2. Inexistindo falhas na inicial que comprometam o seu entendimento, estando a peça compreensível e inteligível, sendo
determinados e bem evidenciados os pedidos e a causa de pedir da lide e não havendo, na peça, lacuna que impeça a
associação dos fatos à conclusão e aos pedidos da autora, não há como considerar inepta a petição inicial. Rejeitada a
preliminar.
3. Não há incidência da vedação contida no art. 73, I, da Lei das Eleições no caso de veículo pertencente a particular, que
realiza serviço para o Município, sem ser exclusivamente afetado e sem que haja incompatibilidade de datas e horários. O que
ocorre na espécie.
4. O comício que motivou o uso dos veículos para o transporte dos eleitores ocorreu aos 27 de agosto de 2016, num sábado,
dia em que, geralmente, não são ministradas aulas na rede pública municipal. Convém acrescer que não há nos autos
nenhuma comprovação de expediente escolar no dia do evento eleitoral em questão que evidenciasse prejuízos causados ao
transporte dos alunos da escola municipal. Compatibilidade de dia e horários.
5. Inexistência de cláusula de exclusividade no contrato feito entre o Município e a Empresa proprietária dos veículos.
6. Ausência de comprovação de vínculos do Município de Cruz com o Programa "Caminho da Escola" e/ou do repasse de
verbas do FNDE, que vincule a exclusividade do uso do bem privado para serviços públicos. Ausente provas da realização de
despesas com verba pública com o transporte dos eleitores para o comício (gasolina, desadesivação dos veículos ou cessão
de servidores públicos).
8. Ausência de prova robusta e inconteste. Conjunto probatório frágil e insuficiente. Inexistentes ofensa comprovada à lisura e
normalidade do pleito ou violação ao princípio da isonomia eleitoral.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
DECISÃO: Votação preliminar (Inépcia da inicial): Rejeitado(a), Unanimidade.
Votação definitiva (com mérito): ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 530-47.2016.6.06.0105
ORIGEM: CAPISTRANO-CE (105ª ZONA ELEITORAL - CAPISTRANO)
RELATOR(A): ALCIDES SALDANHA LIMA
RECORRENTE(S): JONAS PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO(S): MAGNO CÉSAR FERNANDES DE FREITAS - OAB: 28.640/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS SUPERVENIENTEMENTE À SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE E
PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO DO TRE/CE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESTAR CONTAS EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. CONTAS NÃO PRESTADAS.
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1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 105ª Zona que julgou não prestadas as
contas de campanha do candidato nas eleições de 2016.
2. Inicialmente, cumpre destacar que este relator tem defendido a possibilidade de se afastar a preclusão temporal e admitir a
validade da apresentação de documentos necessários e suficientes à prestação de contas, enquanto não esgotadas as
instâncias ordinárias, conforme argumentos constantes no voto.
3. O TRE/CE, no entanto, a partir do julgamento do Recurso Eleitoral nº 317-21.2016, Acórdão de 19/12/2017, da Relatoria do
Juiz Roberto Viana, com o voto-vista do Desembargador Raimundo Nonato Santos, mudou o entendimento anterior para
aplicar a preclusão temporal e reconhecer a invalidade da apresentação superveniente de documento(s), pelo que, em face do
princípio da colegialidade, ressalva-se o entendimento deste relator para aplicar esta tese ao presente processo.
4. Não conhecidos os documentos acostados supervenientemente à sentença e mesmo inadmitida a prestação de contas em
sede recursal, em face da ocorrência da preclusão, não merece reforma a sentença que julga não prestadas as contas do
candidato, por seus próprios fundamentos.
5. Recurso não provido. Sentença mantida. Contas não prestadas.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 561-18.2016.6.06.0089
ORIGEM: MIRAÍMA-CE (89ª ZONA ELEITORAL - AMONTADA)
RELATOR(A): ALCIDES SALDANHA LIMA
RECORRENTE(S): CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUSA
ADVOGADOS(S): LUIZ FERNANDO CARVALHO MONTEIRO - OAB: 25071/CE
ADVOGADO(S): VALFREDO LEÃO CANDEIRA JÚNIOR - OAB: 24896/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS (R$ 600,00). CONSULTA AO PORTAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. VIGÊNCIA
DO DOCUMENTO FISCAL. FALHA FORMAL. DÍVIDA DE CAMPANHA (R$ 12.965,00), SEM ASSUNÇÃO PELO PARTIDO
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Prefeito, no pleito de 2016, pelo Município de Miraíma CE, em face da sentença do Juízo da 89ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha.
2. No caso, a análise técnica da Secretaria de Controle Interno desta Corte opina pela desaprovação das contas, destacandose as seguintes irregularidades: a) omissão de gastos eleitorais (R$ 600,00); b) existência de dívida de campanha (R$
12.965,00), sem que tenham sido observados os requisitos para assunção da dívida pelo partido.
3. Quanto à primeira irregularidade, tem-se que não compromete a lisura da prestação de contas nem sua efetiva fiscalização
pela Justiça Eleitoral, vez que, conforme a SCI, mediante consulta ao portal da nota fiscal eletrônica, constatou a vigência do
documento fiscal apresentado, verificando a ocorrência da despesa e sua inclusão com os demais credores de campanha.
Trata-se, pois, de falha formal que enseja tão somente a aprovação das contas com ressalva. Eis o trecho pertinente do
parecer técnico da SCI: "Quanto à omissão da despesa correspondente à nota fiscal nº 312, consulta ao portal da nota fiscal
eletrônica demonstrou a vigência do documento, confirmando a realização do gasto, bem como a omissão de sua
contabilização, em desacordo com o artigo 48, I, g, da RTSE 23.463/2015. Reconhecido, o gasto foi incluído no documento de
fl. 80, juntamente com os demais credores de campanha."
4. Quanto à segunda irregularidade, é de se concluir pela existência de débito de campanha expressivo (R$ 12.965,00), sem a
necessária observância ao procedimento para assunção da dívida pelo partido e quitação.
5. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "a existência de dívidas de campanha não assumidas pelo órgão
partidário nacional constitui irregularidade grave, a ensejar a desaprovação das contas", o que afasta a incidência dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 263242, Acórdão, Relatora MIN. ROSA
MARIA PIRES WEBER, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 202, Data 20/10/2016, Página 15.)
6. Não pode prosperar a pretensão do recorrente de atribuir à Justiça Eleitoral a incumbência de, com a suspensão do
processo, intermediar a assunção da dívida pelo partido. A responsabilidade pela administração da campanha eleitoral é do
candidato e do seu partido, não havendo previsão para postergação do processo sob esse fundamento.
7. Persistindo a segunda irregularidade, que compromete a regularidade, transparência e confiabilidade das contas
apresentadas, impõe-se a manutenção de sua desaprovação.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Contas desaprovadas.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 675-12.2016.6.06.0006
ORIGEM: IBARETAMA-CE (6ª ZONA ELEITORAL - QUIXADÁ)
RELATOR(A): TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): JOSÉ ANTONIO BATISTA
ADVOGADO(S): FRANCISCO JACKSON PERIGOSO DE OLIVEIRA - OAB: 32279/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. CARGO.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. USO DE
RECURSOS FINANCEIROS QUE NÃO PROVENHAM DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES
GRAVES. FALHAS INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O uso de recursos financeiros que não provenham de conta bancária específica para pagamento de gastos eleitorais,
necessariamente, ensejam a desaprovação das contas. Inteligência do art. 13, da Resolução-TSE n.º 23.463/2015.
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2 - Na espécie, o Recorrente deixou de registrar em conta própria, além de despesas de campanha alusivas à contratação de
serviços de material gráfico, a arrecadação de dinheiro em espécie para a sua quitação. Da mesma forma, vale consignar, o
importe utilizado em tal operação comercial não transitou por conta bancária específica.
3 - A não utilização de conta bancária para o movimento financeiro de receitas e de despesas, o recebimento e uso de
recursos de origem não identificada, assim como a omissão de despesas, são situações que configuram irregularidades
graves, além de implicarem, necessariamente, a desaprovação das contas.
4 - Considerando tal irregularidade apontada, tratando-se de utilização de recursos de origem identificada, é dever do
recorrente recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), utilizados para o pagamento
dos serviços referentes ao material gráfico contratado, por força do art. 26, da Resolução-TSE n.º 23.463/2015.
5 - Contas desaprovadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 691-63.2016.6.06.0006
ORIGEM: IBARETAMA-CE (6ª ZONA ELEITORAL - QUIXADÁ)
RELATOR(A): TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): MARIA ELENITA BEZERRA DE QUEIROZ
ADVOGADO(S): FRANCISCO JACKSON PERIGOSO DE OLIVEIRA - OAB: 32279/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA. CARGO.
VEREADORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA E DA APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. FALHAS INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1 - A abertura de conta-corrente por partidos políticos e candidatos em campanha eleitoral é obrigatória, mesmo que não
ocorra movimentação de recursos financeiros. Inteligência do art. 7 e § 2º, da Resolução-TSE n.º 23.463/2015.
2 - Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não realizou a abertura de conta bancária para sua campanha, não tendo
apresentado nesta prestação de contas, por conseguinte, os extratos bancários. A alegação de que tal omissão se deu em
razão de não ser possível para pessoa jurídica a abertura de conta bancária no posto de atendimento do Banco Bradesco S/A
no município de Ibaretama não restou comprovada.
3 - A não manutenção de conta bancária específica e, via de consequência, a ausência dos extratos bancários, conforme
reiterados julgados do Tribunal Superior Eleitoral, constituem irregularidades de natureza grave, que ensejam a desaprovação
das contas, pois impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelos candidatos durante a
campanha.
4 - Pareceres técnicos na primeira instância e da Secretaria de Controle Interno - SCI pela desaprovação das contas.
Manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença recorrida, na
íntegra.
5 - Contas desaprovadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018

RECURSO ELEITORAL Nº 692-42.2016.6.06.0008
ORIGEM: FORTIM-CE (8ª ZONA ELEITORAL - ARACATI)
RELATOR(A): ALCIDES SALDANHA LIMA
RECORRENTE(S): PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN
ADVOGADA(S): DANIELLI GONDIM CAMPELO - OAB: 18.218/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. PARTIDO TRABALHISTA NACIONALFORTIM. ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. CONSULTA SPCEWEB. EXTRATOS BANCÁRIOS.
SUPRIMENTO. FALHA SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Partido Trabalhista Nacional - PTN/Fortim em face da sentença do Juízo da 8ª
Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha.
2. No caso, a análise técnica da Secretaria de Controle Interno deste Tribunal opina pela aprovação das contas, tendo em vista
que a única falha constatada (não apresentação de comprovante da abertura da conta específica de campanha) restou suprida
por meio de consulta ao sistema SPCEWEB.
3. A irregularidade não compromete a lisura da prestação de contas nem sua efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral, vez que
a SCI, mediante consulta ao sistema SPCEWEB, constatou que a movimentação financeira da conta-corrente apresentada
pelo interessado corresponde aos demonstrativos de receitas e despesas enviados à Justiça Eleitoral por meio do SPCEWEB.
Trata-se, pois, de falha formal que enseja tão somente sua aprovação com ressalvas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018
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RECURSO ELEITORAL Nº 757-43.2016.6.06.0006
ORIGEM: QUIXADÁ-CE (6ª ZONA ELEITORAL - QUIXADÁ)
RELATOR(A): TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RECORRENTE(S): ANTÔNIO ELERI FERREIRA
ADVOGADO(S): WEIBER QUEIROZ CAVALCANTE - OAB: CE010240/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITOAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. CARGO
VEREADOR. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. TRABALHADOR AUTÔNOMO.
DESPACHANTE. ATIVIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR IRREGULAR UTILIZADO. 62,8% DO TOTAL DE
RECURSOS ARRECADADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
PRECEDENTE. CONTAS DESAPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - As contas de campanha apresentadas pelo candidato, ora recorrente, foram julgadas desaprovadas pelo Juízo a quo em
razão da doação de recursos próprios no valor de R$ 3.011,60 (três mil e onze reais e sessenta centavos) sem a devida
demonstração da capacidade econômica da recorrente que justifique a tal gasto, o que representa 62,8% do total das receitas
arrecadadas.
2 - No tocante ao patrimônio declarado no registro de candidatura, cumpre ressaltar que esta Corte, no julgamento dos
Embargos de Declaração no RE nº 31768, desta relatoria, sedimentou seu entendimento sobre o tema ora em foco. Nessa
hipótese, manteve o posicionamento no sentido de que a declaração de bens apresentada no momento do registro não indica
de maneira precisa a situação econômica de um candidato, mas apenas seus bens patrimoniais, conceito que não se confunde
com o de renda.
3 - No caso em particular, insta destacar que o importe utilizado é irregular, pois o recorrente alegou ser trabalhador autônomo
- despachante. No entanto, não comprovou sê-lo, por intermédio de documentação hábil para tanto. Desse modo, é
imprescindível não apenas alegar que exerce atividade remunerada, mas também apresentar elementos que indiquem o
exercício laboral, para que demonstre a capacidade financeira a fim de aportar recursos em campanha eleitoral.
4 - Nos casos em que é incompatível a subsunção do fato ao entendimento jurisprudencial formado por este Tribunal, deve ser
afastada a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Vale dizer, o importe irregular movimentado na
campanha é, de fato, substancialmente alto, o que, por isso, elidi a aprovação da prestação de contas.
5 - Contas desaprovadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencido o Juiz Cássio Felipe Goes Pacheco, que votou pelo
conhecimento e provimento do recurso, a fim de aprovar, com ressalvas, as presentes contas, mantendo seu entendimento
esposado quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº 333-29.2016.6.06.0029, em sessão de 27.6.2018.
DATA DO JULGAMENTO: 10/07/2018
ACÓRDÃO(S)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 151-98.2016.6.06.0043
ORIGEM: CARIÚS-CE
RELATOR DESIGNADO: CÁSSIO FELIPE GOES PACHECO
EMBARGANTE(S)(S): ANTONIO VALDENIZO DA COSTA, COLIGAÇÃO "NOVO CAMINHO PARA CARIÚS" PMN/PMB/PMDB/PSB/PSD/PRB/PTN/DEM/PV/PPS
ADVOGADOS(S): FRANCISCO GONÇALVES DIAS - OAB: 10416/CE
ADVOGADO(S): JOSÉ RODRIGO CORREIA DE SOUZA - OAB: 27418/CE
EMBARGADO(S)(S): ANTONIO ROBERIO OTONI LUCAS
ADVOGADOS(S): ANASTÁCIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO - OAB: 8.502/CE
ADVOGADA(S): DEBORAH SALES BELCHIOR - OAB: 9687/CE
ADVOGADO(S): CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - OAB: 15095/CE
ADVOGADA(S): JANIELLE FERNANDES SEVERO - OAB: 17632/CE
ADVOGADO(S): JAMES PEDRO DA SILVA - OAB: 24.083/CE
EMBARGADO(S)(S): JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
ADVOGADOS(S): RONNEY CHAVES PESSOA - OAB: 24.121/CE
ADVOGADO(S): ANTONIO EDUARDO DE LIMA MACHADO FERRI - OAB: 21310/CE
EMBARGADO(S)(S): JOSÉ FERNANDES FERREIRA
ADVOGADO(S): ANASTÁCIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO - OAB: 8.502/CE
ADVOGADA(S): DEBORAH SALES BELCHIOR - OAB: 9687/CE
ADVOGADO(S): CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - OAB: 15095/CE
ADVOGADA(S): JANIELLE FERNANDES SEVERO - OAB: 17632/CE
ADVOGADO(S): JAMES PEDRO DA SILVA - OAB: 24.083/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIO DE OMISSÃO. AUSENTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL C/C ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA E FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Na espécie, os embargantes buscam demonstrar a existência de suposta omissão no acórdão atacado, por não ter
apreciado o mérito da demanda.
2. Ocorre que, como bem registrado expressamente no acórdão atacado, o mérito não foi analisado porque não fez parte da
insurgência recursal, a qual se restringiu a alegar cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento do pleito para
realização de uma perícia.
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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3. Não se pode confundir validade da prova com a sua valoração. Os embargantes pretendem rediscutir o mérito da causa,
sem sequer terem agitado tal questão em sede recursal.
3. Os aclaratórios não se prestam para obtenção de rejulgamento da causa.
4. "O acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento da matéria aventada, impõe a
existência de algum dos vícios elencados nos arts. 1.022 do CPC e 275 do CE, o que não se verifica na presente hipótese".
(Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 66849, Acórdão de 07/03/2017, Relator(a) Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 63, Data 30/03/2017, Página 31).
5. A utilização dos aclaratórios para alegar vício de omissão inexistente, que não foi objeto de insurgência recursal, com
desvirtuamento da verdade dos fatos, enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé.
5. Entendo descabida a aplicação da multa por litigância de má-fé, tendo em vista que, no caso concreto, a parte apenas
exerce seu direito legalmente amparado, de interpor embargos de declaração. Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é uníssona no sentido de que a "aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015 (reproduzida no art.
275, §6º, do Código Eleitoral) exige fundamentação que efetivamente demosntre o manifesto objetivo do embargante em
procrastinar a formação da coisa julgada. Nesse sentindo: TSE - RESPE: 4353220166250026 São Miguel Do Aleixo/SE
20322018, Relator: Min. Tarcísio Vieira De Carvalho Neto, Data de Julgamento: 18/06/2018, Data de Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico - 21/06/2018 - Página 91-97; TSE - RESPE: 75209 GUARACIAMA - MG, Relator: Min. Henrique Neves Da
Silva, Data de Julgamento: 06/04/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, tomo 89, Data 09/05/2017,
Página 277.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento aos embargos, nos termos do voto do Relator, bem como, por maioria, em julgar pela inaplicabilidade da multa
prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015 (litigância de má-fé), nos termos do voto do Juiz Cássio Felipe Goes Pacheco,
designado para a lavratura do acórdão. Vencido, apenas quanto ao aspecto da aplicação da multa por litigância de má-fé, o
Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, Relator.
DATA DO JULGAMENTO: 03/07/2018

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0600055-32.2017.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMENTA
RECURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE
PARTICULAR SEM REMUNERAÇÃO. TERCEIRA PRORROGAÇÃO. ÓBICE LEGAL. ART. 82 DA LEI 8.112/90.
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE APTA A AVOCAR O DEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso administrativo interposto por servidor deste Regional em face de decisão da Presidência deste Tribunal
que, em sede de pedido de reconsideração, manteve decisão de indeferimento do pedido do Recorrente de nova licença para
tratar de interesse particular por mais 03 (três) anos, a contar de 25 de julho de 2017, conforme Processo PAD nº 13.063/2017.
2. O referido servidor já teve concedida por este Tribunal 02 (duas) licenças para tratar de interesses particulares, nos mesmos
termos em que ora pleiteado, a 1ª licença foi gozada no período de 25 de julho de 2011 a 24 de julho de 2014, e a 2ª licença no
período de 25 de julho de 2014 a 24 de julho de 2017. Concluindo-se, assim, ser a licença objeto dos presentes autos a 3ª
(terceira) pleiteada pelo ora Recorrente.
3. Decisão da Presidência deste Regional indeferindo o presente pleito em razão da existência de óbice legal constante do art.
82 da Lei n° 8.112/90, o qual dispõe que “para concessão da renovação requerida, impõe-se a necessidade de haver um
intervalo de, no mínimo, 60 (sessenta) dias”.
4. Não bastasse o óbice legal suscitado pela Presidência deste Regional, agiu com correção a Presidente quando destacou
que “o servidor já se encontra afastado por 6 (seis) anos, estando, dessa forma, por tempo bastante elastecido sem exercer
suas funções nesta Justiça".
5. No que tange aos argumentos expostos pelo ora Recorrente para concessão da licença ora pleiteada, cabe destacar que,
apesar de alegar que seu sogro encontra-se enfermo, sequer acostou aos autos qualquer comprovação acerca do fato. Com
relação a alegação de que seus filhos estão frequentando a escola nos Estados Unidos e nesse país o calendário escolar
édiferente do adotado pelo Brasil, sendo o início do ano letivo no mês de agosto, o que prejudicaria a vida acadêmica destes,
cabe ressaltar que tendo em vista a duração da tramitação dos presentes autos e o julgamento do feito na presente data, resta
insustentável tal argumento, já que não mais haverá descontinuidade do ano letivo em relação aos filhos do ora Recorrente.
6. Por fim, no tocante àalegação de que seu afastamento não acarretaria nenhum ônus a este Tribunal por se tratar de uma
licença para tratar de interesse particular sem remuneração, bem como em virtude do fato de inexistir concurso vigente para
ocupação da vaga, também conclui-se que não se sustenta, já que, apesar de não haver concurso em vigência, a força de
trabalho do cargo do ora Recorrente pode ser suprida por outros meios, tais como a redistribuição de um cargo vago deste
Regional com um cargo efetivo de outro Tribunal, ou até mesmo que seu cargo, não sendo necessário, fosse transformado em
cargo de outra área ou especialidade.
7. Dessa forma, apreciando todos os interesses em discussão, entendo que o ora Recorrente já se beneficiou da licença ora
pleiteada por tempo bastante elastecido, sendo acertada a decisão da Presidência deste Regional que indeferiu 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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concessão/prorrogação de nova licença para tratamento de interesses particulares, seja pelo âmbito legal, seja pelo âmbito da
conveniência e oportunidade, devendo este Tribunal, a partir de agora, usufruir do cargo em prol do interesse público.
8. Manutenção do decisum ora recorrido.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Processo 0600213-53.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - Processo nº 0600213-53.2018.6.06.0000
ORIGEM: Crato
RELATOR: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
INTERESSADO: ANGELA MARIA FERREIRA, 027ª ZONA ELEITORAL CE
DECISÃO
R.h
Acolho a manifestação da Secretaria de Gestão e Pessoas (SGP), autorizando a requisição do(a) servidor(a).
Fortaleza, 5 de junho de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
001ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 033/2018
PRAZO DE 05 DIAS
A Juíza Eleitoral da 1ª Zona de Fortaleza, Estado do Ceará, VALÊNCIA MARIA ALVES DE SOUSA AQUINO, no uso de suas
atribuições legais…
Torna pública a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos do art. 11, §4°, da Resolução TSE n.
23.282/2010, que se encontra disponível no cartório deste Juízo Eleitoral a lista de apoiamento à criação do Partido Unidade
Popular-UP (referente ao protocolo n.º 15.806/2018), para os fins que especifica o art. 7°, § 1°, da Lei n° 9.096/1995.
Outrossim, conforme art. 11, §5°, da Resolução TSE n. 23.282/2010, as listas e formulários disponíveis em cartório poderão
ser impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de cinco dias a contar da publicação,
observado o art. 4º, §3°, da Lei n. 11.419/2006.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela zona
eleitoral, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume, bem como
publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 12 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito. Eu, Maria da
Conceição de Deus Silva, Matrícula 68753, digitei. Eu, José Valdir Linhares Junior, Chefe do Cartório da 1ª ZE/CE, conferi o
presente edital, que é subscrito pela MM Juíza Eleitoral da 1ª ZE/CE.
VALÊNCIA MARIA ALVES DE SOUSA AQUINO
Juíza Eleitoral da 1ª Zona/CE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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EDITAL N.º 032/2018
PRAZO DE 05 DIAS
A Juíza Eleitoral da 1ª Zona de Fortaleza, Estado do Ceará, VALÊNCIA MARIA ALVES DE SOUSA AQUINO, no uso de suas
atribuições legais…
Torna pública a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos do art. 11, §4°, da Resolução TSE n.
23.282/2010, que se encontra disponível no cartório deste Juízo Eleitoral a lista de apoiamento à criação do Partido da
Evolução Democrática-PED (referente ao protocolo n.º 15.306/2018), para os fins que especifica o art. 7°, § 1°, da Lei n°
9.096/1995.
Outrossim, conforme art. 11, §5°, da Resolução TSE n. 23.282/2010, as listas e formulários disponíveis em cartório poderão
ser impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de cinco dias a contar da publicação,
observado o art. 4º, §3°, da Lei n. 11.419/2006.
E para que se lhe dê ampla divulgação, inclusive nos meios de comunicação existentes nas localidades abrangidas pela zona
eleitoral, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local de costume, bem como
publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 06 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito. Eu, Maria da
Conceição de Deus Silva, Matrícula 68753, digitei. Eu, José Valdir Linhares Junior, Chefe do Cartório da 1ª ZE/CE, conferi o
presente edital, que é subscrito pela MM Juíza Eleitoral da 1ª ZE/CE.
VALÊNCIA MARIA ALVES DE SOUSA AQUINO
Juíza Eleitoral da 1ª Zona/CE

004ª Zona Eleitoral
Despachos
Prestação de Contas - Exercício 2017
DESPACHO
AUTOS N.º 35-44.2018.6.06.0004 (Protocolo nº 11.167/2018)
INTERESSADOS: PPS – MARANGUAPE e OUTROS
Recebidos hoje.
1.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE edital referente à declaração de ausência de movimentação
financeira do exercício financeiro de 2017, do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de Maranguape, com os nomes dos
respectivos responsáveis que apresentaram a declaração, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser disposta em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período (art. 45,
inciso I da Resolução TSE n.º 23.546/2017);
2.
Registrem-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) as informações sobre a prestação
de contas apresentada pela direção partidária (art. 9º, inciso I da Resolução TSE n.º 23.384/2012);
3.
Juntem-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral (art. 45, inciso II da Resolução
TSE n.º 23.546/2017);
4.
Certifique-se nos autos a existência de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doações e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (art. 45, inciso III da
Resolução TSE n.º 23.546/2017);
5.
Empós, ao cartório eleitoral, para manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos
incisos I, II e III do art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017;
6.
Após as informações anteriores, vista ao Parquet, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 45, inciso V da Resolução TSE nº
23.546/2017);
7.
Determino, outrossim, as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do Ministério Público;
8.
Vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias (art. 45, VII da Resolução TSE nº 23.546/2017);
9.
Findo o prazo, conclusos para julgamento.
Publique-se no DJE. Expedientes necessários.
Maranguape, 12 de julho de 2018.
Marília Lima Leitão Fontoura
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL n.º 56/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. Marília Lima Leitão Fontoura, Juíza Eleitoral da 4ª Zona de Maranguape/CE, no uso de
suas atribuições legais.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Podemos de Palmácia, cujos
responsáveis estão abaixo discriminados, apresentou ao Cartório Eleitoral da 4ª Zona de Maranguape/CE a DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO, referente ao
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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exercício financeiro de 2017, prevista no inciso no art. 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017. O documento encontra-se
disponível em cartório para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer interessado possa
impugná-lo mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, pelo supracitado partido.
Processo n.º 46-73.2018.6.06.0004 (Protocolo nº11.565/2018)
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos – Exercício Financeiro de 2017
Interessado: Partido Republicano da Ordem Social de Palmácia/CE
Presidente: David Campos Martins
Tesoureiro: Natícia Martins Campos Silva
Advogado: Dr. Frederico Alberto Sampaio Martins, OAB/CE nº 22395
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou a MM. Juíza Eleitoral que se publicasse o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 4ª Zona Eleitoral, Maranguape/CE, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2018. Eu, _____, Edna
Carneiro Aguiar Sales, Chefe de Cartório da 4ª Zona Eleitoral, preparei o presente Edital, que é subscrito pela Juíza Eleitoral
da 4ª Zona.
Marília Lima Leitão Fontoura
Juíza da 4ª Zona Eleitoral

013ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Intimação
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 13ª ZONA
Fórum Eleitoral Dr. Meton Vieira
Rua Joaquim Edilmar Amaro, 150, Bugi – CEP 63.501-010
Fone/Fax: (88) 3581-2104 – Iguatu-Ceará, Horário de funcionamento das 08:00hs às 14:00hs
Prestação de Contas Partidária 2017 (Protocolo 11.472/2018)
Processos nº 12-71.2018.6.06.0013
Interessado: Partido da Mobilização Nacional – PMN de Quixelô-CE
Presidente do Partido: José Roberto Peixoto da Silva
Advogado: Robson Pinheiro de Sousa (OAB/CE 13.317)
INTIMAÇÃO
INTIMO o Partido da Mobilização Nacional – PMN de Quixelô, por meio de seu advogado, a complementar a documentação
referente à Prestação de Contas Partidária de 2017, devendo assim serem juntadas no prazo de 03 (três) dias a procuração
do advogado do partido e a declaração de ausência de movimentação financeira, a qual deve ser preenchida pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual – SPCA por meio do link: “http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-decontas/sistema-de-prestacao-de-contas-anuais-spca-1”, sob pena de ter suas contas julgadas como NÃO PRESTADAS.
Iguatu-CE, 13 de julho de 2018
Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra
Juiz Eleitoral
Prestação de Contas Partidária 2017 (Protocolo 11.471/2018)
Processos nº 11-86.2018.6.06.0013
Interessado: Partido da República – PR de Cedro-CE
Presidente do Partido: Roberto Xavier de Araújo
Advogado: Roberli de Lima Alexandria (OAB/CE 24.958)
INTIMAÇÃO
INTIMO o Partido da República – PR de Cedro-CE, por meio de seu advogado, a complementar a documentação referente à
Prestação de Contas Partidária de 2017, devendo assim serem juntadas no prazo de 03 (três) dias a procuração do advogado
do partido e a declaração original de ausência de movimentação financeira, a qual deve ser preenchida pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual – SPCA por meio do link: “http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-decontas/sistema-de-prestacao-de-contas-anuais-spca-1”, sob pena de ter suas contas julgadas como NÃO PRESTADAS.
Iguatu-CE, 13 de julho de 2018
Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra
Juiz Eleitoral

018ª Zona Eleitoral
Sentenças
Sentenças Penais
Processo N.º 27-98.2013.6.06.0018-0
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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Ação Penal Pública
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(S): Francisco Iteíldo Roque de Araújo
Advogado: Dr. Luciano Alves Daniel (OAB/CE 14.941) e outros.
SENTENÇA
1. Relatório
Cuida-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de FRANCISCO ITEÍLDO ROQUE DE
ARAÚJO, devidamente qualificado nestes autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 299, CP à luz do Código
Eleitoral.
Segundo a denúncia, o denunciado, que é ex-prefeito do município de Antonina do Norte-CE, e durante a campanha das
eleições de 2008, teria efetuado entrega de vales, durante a campanha eleitoral daquele Ano.
Denúncia recebida em 24/05/2011(fls. 53).
Resposta escrita do acusado às fls. 60/66.
Na fase de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, assim como foi efetuado o interrogatório do
denunciado (fls. 78/80).
Alegações finais do Ministério Público pela procedência da denúncia (fls. 84/88) e documentos acompanhantes.
Alegações finais do réu às fls. 159/178, pugnando a defesa pela absolvição.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
2. Fundamentação
A conduta que foi imputada ao denunciado é aquela prevista no art. 299, do Código Eleitoral, que assim dispõe:
Art. 299 - Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem,
para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: Pena - reclusão até quatro
anos e pagamento de cinco a quinze dias multa.
O crime indicado pelo art. 299 do Código Eleitoral além de ser necessário o dolo específico, qual seja, obter ou dar voto,
conseguir ou prometer abastenção, é necessário que a conduta seja direcionada a eleitores identificados ou identificáveis, e
que o corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a votar.
O artigo 299 do Código Eleitoral "visa resguardar a liberdade do sufrágio, a emissão do voto legítimo" (GOMES, 2008, p. 242)
ou "o livre exercício do voto" (CÂNDIDO, 2006, p. 180). Merece destaque, ainda, o entendimento segundo o qual "é a liberdade
do eleitor de escolher livremente, de acordo com sua consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de seu
voto" (GOMES, 2015, p. 53).
Estabelecidas essas diretrizes, passa-se à análise da ocorrência do crime capitulado pelo art. 299 tratado no presente caso,
nos moldes como capitulado pelo órgão ministerial.
MATERIALIDADE/ AUTORIA
O sistema penal brasileiro não adotou a teoria da responsabilidade penal objetiva. Para que alguém seja condenado por um
fato a ele imputado, exige-se prova indene de dúvidas de que, ou agiu com dolo, ou praticou o crime de forma culposa, se
prevista esta última hipótese.
Da análise do contexto probatório tem-se que a materialidade/autoria do crime de corrupção eleitoral não restou evidenciada
nos autos. Vejamos.
Nos crimes de corrupção eleitoral, exige-se que a promessa ou oferta seja feita a um eleitor determinado ou determinável, que
ele esteja regular ou que seja possível a regularização no momento da consumação do crime e que o eleitor vote no domicílio
eleitoral do candidato indicado pelo corruptor ativo (TSE, Agravo de Instrumento nº 20903, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar
Ferreira Mendes, Publicação: DJE Diario de Justiça Eletronico, Tomo 43, Data 05/03/2015, Página 44/45).
Eventual condenação pelo crime de corrupção eleitoral deve amparar-se em prova robusta na qual se demonstre, de forma
inequívoca, a prática do fato criminoso pelo réu. No caso dos autos, os depoimentos prestados em juízo mostraram-se
contraditórios.
Em juízo, as testemunhas não confirmaram os fatos narrados na peça inicial, sobretudo quando indagada a descrever os fatos
de suposta compra de votos por parte do acusado, assim como a data em que teria ocorrido os fatos narrados.
Vale ressaltar a inexistência nos presentes fólios de qualquer gravação de áudio e/ou vídeo que tenha sido acostado como
prova apta a consubstanciar eventual condenação e a perícia técnica se cinge a identificar o autor das assinaturas,
permanecendo ausente o requisito da identificação ou possibilidade de identificação dos eleitores.
Os Tribunais pátrios têm entendido:
RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL . NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELOS ACUSADOS. PROVIDO.
ABSOLVIÇÃO. 1. Compulsando os autos, depreende-se que a prova testemunhal aponta no sentido de que o então candidato
Afonso Tigre realizou doação à Igreja da Comunidade Nossa Senhora da Vitória, o que era de costume, por ser frequentador
da mesma, não sendo constatada, em qualquer momento, a intenção de comercialização de votos. 2. Assim, a conduta
praticada pelos réus, ora recorrentes, é atípica, eis que ausente o dolo específico de obter ou dar voto ou, ainda, conseguir ou
prometer abstenção, pois, como se depreende dos autos, o candidato réu não deu, ofereceu ou prometeu qualquer vantagem
em troca de votos, mas apenas realizou doação de materiais de construção à Igreja que frequenta. 3. O dolo não pode ser
presumido. A intenção de obter o voto do eleitorado não pode ser dissimulada nesse tipo penal. Ao contrário, deve este
elemento mostrar-se claro quando da execução da ação, não deixando margem à dúvida. 4. Quanto ao recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, vê-se que a prova testemunhal coligida sequer demonstrou a existência das doações que, em tese,
configurariam corrupção eleitoral. 5. Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral desprovido. Recurso dos acusados
Afonso Rodrigues Pereira Filho, Conceição Ferreira Queiroz Loyola, Sebastião Ferreira e Pedro Ferreira provido para absolvêlos. TRE-ES - RECURSO CRIMINAL RC 1546 ES (TRE-ES)
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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Ementa: RECURSO CRIMINAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PROMESSA DE BENS EM TROCA DE VOTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTOS QUE NÃO CONFIRMAM A ILICITUDE. PROVA ROBUSTA PARA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 299, DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. 1 - A ausência de provas robustas e inconcussas de forma a supedanear a ocorrência de um ilícito penal
impede a caracterização do tipo. 2 - Depoimentos que não refletem a prática do crime eleitoral previsto no art. 299 do Código
Eleitoral. 3 - "(...) A condenação pelo crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral deve estar apoiada em prova robusta apta a
afastar a presunção de inocência, não se podendo basear em mero juízo de perigosidade criminal. (...)" (TSE, AI 65117, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJ - 20/03/2017, pág. 88-89) 4 - Caso em que o conjunto probatório dos autos apresenta-se frágil à
condenação da acusada, não restando demonstrada uma unicidade e robustez das provas acostadas para sustentar a oferta
de dinheiro e demais benesses a eleitora específica do Município de Lavras da Mangabeira, em troca de voto, por parte da
acusada. 5 - Sentença mantida. Recurso desprovido. Encontrado em: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar... 103, Data 07/06/2018, Página 8/9 - 7/6/2018 RECORRENTE :
PROMOTOR ELEITORAL. RECORRIDO : EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
Nesta seara penal, é coerente incidir ao caso o princípio do in dubio pro reo, e o único caminho a se tomar, diante da ausência
de provas suficientes de que o acusado teria praticado o crime em análise, é o da absolvição, com fundamento no disposto no
inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
3. Dispositivo
Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão condenatória estatal para ABSOLVER o réu FRANCISCO ITEÍLDO ROQUE
DE ARAÚJO da imputação de prática do crime previsto no art. 299, do Código Eleitoral, nos termos do art. 386, VII, do Código
de Processo Penal.
Sem custas.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante baixa na Distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Assaré (CE), 12 de julho de 2018.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18a. Zona
Processo N.º 12-27.2016.6.06.0018-0
Ação Penal Pública
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(S): Francisco Iteíldo Roque de Araújo
Advogado: Dr. Luciano Alves Daniel (OAB/CE 14.941) e outros.
SENTENÇA
1. Relatório
Cuida-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de FRANCISCO ITEÍLDO ROQUE DE
ARAÚJO, devidamente qualificado nestes autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 299, CP à luz do Código
Eleitoral.
Segundo a denúncia, o denunciado, que é ex-prefeito do município de Antonina do Norte-CE, e durante a campanha das
eleições de 2008, teria efetuado entrega de vales, durante a campanha eleitoral daquele Ano.
Denúncia recebida em 18/04/2015 (fls. 152).
Resposta escrita do acusado às fls. 154/159.
Na fase de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, assim como foi efetuado o interrogatório do
denunciado (fls. 184/186).
Alegações finais do Ministério Público pela procedência da denúncia (fls. 188/190).
Alegações finais do réu às fls. 192/202, pugnando a defesa pela absolvição.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
2. Fundamentação
A conduta que foi imputada ao denunciado é aquela prevista no art. 299, do Código Eleitoral, que assim dispõe:
Art. 299 - Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem,
para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: Pena - reclusão até quatro
anos e pagamento de cinco a quinze dias multa.
O crime indicado pelo art. 299 do Código Eleitoral além de ser necessário o dolo específico, qual seja, obter ou dar voto,
conseguir ou prometer abastenção, é necessário que a conduta seja direcionada a eleitores identificados ou identificáveis, e
que o corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a votar.
O artigo 299 do Código Eleitoral "visa resguardar a liberdade do sufrágio, a emissão do voto legítimo" (GOMES, 2008, p. 242)
ou "o livre exercício do voto" (CÂNDIDO, 2006, p. 180). Merece destaque, ainda, o entendimento segundo o qual "é a liberdade
do eleitor de escolher livremente, de acordo com sua consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de seu
voto" (GOMES, 2015, p. 53).
Estabelecidas essas diretrizes, passa-se à análise da ocorrência do crime capitulado pelo art. 299 tratado no presente caso,
nos moldes como capitulado pelo órgão ministerial.
MATERIALIDADE/ AUTORIA
O sistema penal brasileiro não adotou a teoria da responsabilidade penal objetiva. Para que alguém seja condenado por um
fato a ele imputado, exige-se prova indene de dúvidas de que, ou agiu com dolo, ou praticou o crime de forma culposa, se
prevista esta última hipótese.
Da análise do contexto probatório tem-se que a materialidade/autoria do crime de corrupção eleitoral não restou evidenciada
nos autos. Vejamos.
Nos crimes de corrupção eleitoral, exige-se que a promessa ou oferta seja feita a um eleitor determinado ou determinável, que
ele esteja regular ou que seja possível a regularização no momento da consumação do crime e que o eleitor vote no domicílio
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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eleitoral do candidato indicado pelo corruptor ativo (TSE, Agravo de Instrumento nº 20903, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar
Ferreira Mendes, Publicação: DJE Diario de Justiça Eletronico, Tomo 43, Data 05/03/2015, Página 44/45).
Eventual condenação pelo crime de corrupção eleitoral deve amparar-se em prova robusta na qual se demonstre, de forma
inequívoca, a prática do fato criminoso pelo réu. No caso dos autos, os depoimentos prestados em juízo mostraram-se
contraditórios.
Em juízo, as testemunhas não confirmaram os fatos narrados na peça inicial, algumas prestando depoimentos vacilantes,
sobretudo quando indagada a descrever os fatos de suposta compra de votos por parte do acusado, assim como a data em
que teria ocorrido os fatos narrados.
Vale ressaltar a inexistência nos presentes fólios de qualquer gravação de áudio e/ou vídeo que tenha sido acostado como
prova apta a consubstanciar eventual condenação e a perícia técnica se cinge a identificar o autor das assinaturas.
No caso dos autos, a única prova que teria o condão de incriminar o réu, dentro do contexto dos fatos, seria o depoimento de
uma das testemunhas, porém este, da forma como foi prestado, carece de valor probatório suficientemente robusto para
ensejar uma condenação. Inconcebível seria condenar o réu apenas com base num depoimento inseguro e pouco preciso.
Os Tribunais pátrios têm entendido:
RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL . NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELOS ACUSADOS. PROVIDO.
ABSOLVIÇÃO. 1. Compulsando os autos, depreende-se que a prova testemunhal aponta no sentido de que o então candidato
Afonso Tigre realizou doação à Igreja da Comunidade Nossa Senhora da Vitória, o que era de costume, por ser frequentador
da mesma, não sendo constatada, em qualquer momento, a intenção de comercialização de votos. 2. Assim, a conduta
praticada pelos réus, ora recorrentes, é atípica, eis que ausente o dolo específico de obter ou dar voto ou, ainda, conseguir ou
prometer abstenção, pois, como se depreende dos autos, o candidato réu não deu, ofereceu ou prometeu qualquer vantagem
em troca de votos, mas apenas realizou doação de materiais de construção à Igreja que frequenta. 3. O dolo não pode ser
presumido. A intenção de obter o voto do eleitorado não pode ser dissimulada nesse tipo penal. Ao contrário, deve este
elemento mostrar-se claro quando da execução da ação, não deixando margem à dúvida. 4. Quanto ao recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, vê-se que a prova testemunhal coligida sequer demonstrou a existência das doações que, em tese,
configurariam corrupção eleitoral. 5. Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral desprovido. Recurso dos acusados
Afonso Rodrigues Pereira Filho, Conceição Ferreira Queiroz Loyola, Sebastião Ferreira e Pedro Ferreira provido para absolvêlos. TRE-ES - RECURSO CRIMINAL RC 1546 ES (TRE-ES)
Ementa: RECURSO CRIMINAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PROMESSA DE BENS EM TROCA DE VOTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTOS QUE NÃO CONFIRMAM A ILICITUDE. PROVA ROBUSTA PARA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 299, DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. 1 - A ausência de provas robustas e inconcussas de forma a supedanear a ocorrência de um ilícito penal
impede a caracterização do tipo. 2 - Depoimentos que não refletem a prática do crime eleitoral previsto no art. 299 do Código
Eleitoral. 3 - "(...) A condenação pelo crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral deve estar apoiada em prova robusta apta a
afastar a presunção de inocência, não se podendo basear em mero juízo de perigosidade criminal. (...)" (TSE, AI 65117, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJ - 20/03/2017, pág. 88-89) 4 - Caso em que o conjunto probatório dos autos apresenta-se frágil à
condenação da acusada, não restando demonstrada uma unicidade e robustez das provas acostadas para sustentar a oferta
de dinheiro e demais benesses a eleitora específica do Município de Lavras da Mangabeira, em troca de voto, por parte da
acusada. 5 - Sentença mantida. Recurso desprovido. Encontrado em: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar... 103, Data 07/06/2018, Página 8/9 - 7/6/2018 RECORRENTE :
PROMOTOR ELEITORAL. RECORRIDO : EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
É coerente incidir ao caso o princípio do in dubio pro reo, e o único caminho a se tomar, diante da ausência de provas
suficientes de que o acusado teria praticado o crime em análise, é o da absolvição, com fundamento no disposto no inciso VII
do art. 386 do Código de Processo Penal.
3. Dispositivo
Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão condenatória estatal para ABSOLVER o réu FRANCISCO ITEÍLDO ROQUE
DE ARAÚJO da imputação de prática do crime previsto no art. 299, do Código Eleitoral, nos termos do art. 386, VII, do Código
de Processo Penal.
Sem custas.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante baixa na Distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Assaré (CE), 12 de julho de 2018.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18a. Zona
Processo N.º 11-42.2016.6.06.0018-0
Ação Penal Pública
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu(S): Francisco Iteíldo Roque de Araújo
Advogado: Dr. Luciano Alves Daniel (OAB/CE 14.941) e outros.
SENTENÇA
1. Relatório
Cuida-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de FRANCISCO ITEÍLDO ROQUE DE
ARAÚJO, devidamente qualificado nestes autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 299, CP à luz do Código
Eleitoral.
Segundo a denúncia, o denunciado, que é ex-prefeito do município de Antonina do Norte-CE, e durante a campanha das
eleições de 2008, teria efetuado entrega de vales, durante a campanha eleitoral daquele Ano.
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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Denúncia recebida em 09/03/2016 (fls. 137).
Resposta escrita do acusado às fls. 139/144.
Na fase de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, assim como foi efetuado o interrogatório do
denunciado (fls. 171/173).
Alegações finais do Ministério Público pela procedência da denúncia (fls. 175/177).
Alegações finais do réu às fls. 179/201, pugnando a defesa pela absolvição.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
2. Fundamentação
A conduta que foi imputada ao denunciado é aquela prevista no art. 299, do Código Eleitoral, que assim dispõe:
Art. 299 - Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem,
para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: Pena - reclusão até quatro
anos e pagamento de cinco a quinze dias multa.
O crime indicado pelo art. 299 do Código Eleitoral além de ser necessário o dolo específico, qual seja, obter ou dar voto,
conseguir ou prometer abastenção, é necessário que a conduta seja direcionada a eleitores identificados ou identificáveis, e
que o corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a votar.
O artigo 299 do Código Eleitoral "visa resguardar a liberdade do sufrágio, a emissão do voto legítimo" (GOMES, 2008, p. 242)
ou "o livre exercício do voto" (CÂNDIDO, 2006, p. 180). Merece destaque, ainda, o entendimento segundo o qual "é a liberdade
do eleitor de escolher livremente, de acordo com sua consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de seu
voto" (GOMES, 2015, p. 53).
Estabelecidas essas diretrizes, passa-se à análise da ocorrência do crime capitulado pelo art. 299 tratado no presente caso,
nos moldes como capitulado pelo órgão ministerial.
MATERIALIDADE/ AUTORIA
O sistema penal brasileiro não adotou a teoria da responsabilidade penal objetiva. Para que alguém seja condenado por um
fato a ele imputado, exige-se prova indene de dúvidas de que, ou agiu com dolo, ou praticou o crime de forma culposa, se
prevista esta última hipótese.
Da análise do contexto probatório tem-se que a materialidade/autoria do crime de corrupção eleitoral não restou evidenciada
nos autos. Vejamos.
Nos crimes de corrupção eleitoral, exige-se que a promessa ou oferta seja feita a um eleitor determinado ou determinável, que
ele esteja regular ou que seja possível a regularização no momento da consumação do crime e que o eleitor vote no domicílio
eleitoral do candidato indicado pelo corruptor ativo (TSE, Agravo de Instrumento nº 20903, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar
Ferreira Mendes, Publicação: DJE Diario de Justiça Eletronico, Tomo 43, Data 05/03/2015, Página 44/45).
Eventual condenação pelo crime de corrupção eleitoral deve amparar-se em prova robusta na qual se demonstre, de forma
inequívoca, a prática do fato criminoso pelo réu. No caso dos autos, os depoimentos prestados em juízo mostraram-se
contraditórios.
Em juízo, as testemunhas não confirmaram os fatos narrados na peça inicial, sobretudo quando indagada a descrever os fatos
de suposta compra de votos por parte do acusado, assim como a data em que teria ocorrido os fatos narrados.
Vale ressaltar a inexistência nos presentes fólios de qualquer gravação de áudio e/ou vídeo que tenha sido acostado como
prova apta a consubstanciar eventual condenação e a perícia técnica, que inclusive se encontra acostada apócrifa, se cinge a
identificar o autor das assinaturas.
Os Tribunais pátrios têm entendido:
RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL . NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELOS ACUSADOS. PROVIDO.
ABSOLVIÇÃO. 1. Compulsando os autos, depreende-se que a prova testemunhal aponta no sentido de que o então candidato
Afonso Tigre realizou doação à Igreja da Comunidade Nossa Senhora da Vitória, o que era de costume, por ser frequentador
da mesma, não sendo constatada, em qualquer momento, a intenção de comercialização de votos. 2. Assim, a conduta
praticada pelos réus, ora recorrentes, é atípica, eis que ausente o dolo específico de obter ou dar voto ou, ainda, conseguir ou
prometer abstenção, pois, como se depreende dos autos, o candidato réu não deu, ofereceu ou prometeu qualquer vantagem
em troca de votos, mas apenas realizou doação de materiais de construção à Igreja que frequenta. 3. O dolo não pode ser
presumido. A intenção de obter o voto do eleitorado não pode ser dissimulada nesse tipo penal. Ao contrário, deve este
elemento mostrar-se claro quando da execução da ação, não deixando margem à dúvida. 4. Quanto ao recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, vê-se que a prova testemunhal coligida sequer demonstrou a existência das doações que, em tese,
configurariam corrupção eleitoral. 5. Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral desprovido. Recurso dos acusados
Afonso Rodrigues Pereira Filho, Conceição Ferreira Queiroz Loyola, Sebastião Ferreira e Pedro Ferreira provido para absolvêlos. TRE-ES - RECURSO CRIMINAL RC 1546 ES (TRE-ES)
Ementa: RECURSO CRIMINAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PROMESSA DE BENS EM TROCA DE VOTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTOS QUE NÃO CONFIRMAM A ILICITUDE. PROVA ROBUSTA PARA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA. ART. 299, DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. 1 - A ausência de provas robustas e inconcussas de forma a supedanear a ocorrência de um ilícito penal
impede a caracterização do tipo. 2 - Depoimentos que não refletem a prática do crime eleitoral previsto no art. 299 do Código
Eleitoral. 3 - "(...) A condenação pelo crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral deve estar apoiada em prova robusta apta a
afastar a presunção de inocência, não se podendo basear em mero juízo de perigosidade criminal. (...)" (TSE, AI 65117, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJ - 20/03/2017, pág. 88-89) 4 - Caso em que o conjunto probatório dos autos apresenta-se frágil à
condenação da acusada, não restando demonstrada uma unicidade e robustez das provas acostadas para sustentar a oferta
de dinheiro e demais benesses a eleitora específica do Município de Lavras da Mangabeira, em troca de voto, por parte da
acusada. 5 - Sentença mantida. Recurso desprovido. Encontrado em: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar... 103, Data 07/06/2018, Página 8/9 - 7/6/2018 RECORRENTE :
PROMOTOR ELEITORAL. RECORRIDO : EDENILDA LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
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É coerente incidir ao caso o princípio do in dubio pro reo, e o único caminho a se tomar, diante da ausência de provas
suficientes de que o acusado teria praticado o crime em análise, é o da absolvição, com fundamento no disposto no inciso VII
do art. 386 do Código de Processo Penal.
3. Dispositivo
Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão condenatória estatal para ABSOLVER o réu FRANCISCO ITEÍLDO ROQUE
DE ARAÚJO da imputação de prática do crime previsto no art. 299, do Código Eleitoral, nos termos do art. 386, VII, do Código
de Processo Penal.
Sem custas.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante baixa na Distribuição.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Assaré (CE), 12 de julho de 2018.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18a. Zona
Editais
Edital Nomeação Instrutores de Mesários
EDITAL DE NOMEAÇÃO DOS INSTRUTORES DE MESÁRIOS
A Dra. Carliete Roque Gonçalves Palácio, MM. Juíza Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
FAZ SABER a quantos o presente EDITAL viram ou dele notícias tiveram que foram nomeados os INSTRUTORES DE
MESÁRIOS que irão participar dos trabalhos eleitorais por ocasião das Eleições Gerais de 07(sete) de outubro de 2018:
1. Ana Caroline Pereira da SIlva; T.E. 063073280752;
2. Antonia Eliana Alves da Silva. T.E. 048433080701;
3. Antonia Neide Gomes Campos, T.E. 053695670744;
4. Antonia Pereira de Carvalho, TE. 007415640787.
5. Francisco Raniel Moura de Oliveira, T.E. 062617690795.
6. Luiz Rafael de Alencar Henrique, T.E. 051476050736;
7. Maria Rosilane Teotonio de Alencar, T.E. 052599530710;
8. Marcio Brilhante Freire, T.E. 072083790744;
9. Raimundo Hilnete Rosal, T.E. 029202650752;
10. Viviane Matias Paes; T.E. 068256300728.
Para que chegue ao conhecimento de todos interessados e ninguém possa alegar ignorância, mandei expedir o presente edital
que será afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta cidade de Assaré, Estado do Ceará, aos 06 (seis) dias do mês
de junho do ano de 2018. Eu, Fábio de Menezes Galvão, chefe de Cartório, o digitei e subscrevo por ordem da MM. Juíza
Eleitoral da 18a. Zona.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral - 18ª Zona

020ª Zona Eleitoral
Despachos
Despacho
NOTIFICAÇÃO
AUTOS N.º 17-72.2018.6.06.0020
PROTOCOLO Nº 14.556/2018
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXCERCÍCIO 2017
INTERESSADO: PARTIDO DA REPÚBLICA – PR DE CRATEÚS; FRANCISCO ELDER VERAS LEITÃO, PRESIDENTE;
FERNANDO ANTONIO LEITAO, TESOUREIRO.
ADVOGADO: JOSÉ VALDONIO COSTA – OAB/CE Nº 10.901.
Fica NOTIFICADO o partido acima relacionado, por seu representante judicial, para apresentar, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, os instrumentos de mandato para constituição de advogados por parte do tesoureiro e presidente do partido, até
então ausentes, bem como das demais peças relacionadas no despacho judicial exarado nos autos, a seguir:
“R.H.
I. Notifique-se o partido, para no prazo de 48 horas, apresentar o instrumento procuratório ausente, sob pena das contas serem
consideradas não prestadas;
II. Na oportunidade, notifique-se também sobre a ausência do comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da
escrituração contábil digital, dando prazo de 30 (trinta) dias para sua apresentação.
Por fim, conclusos.”
Crateús-CE, 29/06/2018.
Débora Danielle Pinheiro Ximenes
Juíza Eleitoral”
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Sentenças
Publicação e Intimação
PROTOCOLO Nº 25.964/2017
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - Exercício Financeiro 2016
INTERESSADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE IPAPORANGA
ADVOGADO: ÍTALO SAMPAIO SIQUEIRA – OAB/CE N.º 33.990
Nos autos do processo acima epigrafado foi exarada a seguinte sentença:
SENTENÇA N.º 13/2018
Vistos, etc.
O diretório municipal do partido acima epigrafado protocolizou, em 27/07/2017, a prestação de contas anual relativa ao
exercício financeiro de 2016.
Procedido à autuação do feito, foi ordenada a publicação do respectivo Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado pelo
prazo de 15 (quinze) dias, o que foi regularmente efetivado, conforme se verifica na certidão às fls. 38.
O prazo legal para impugnações do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado transcorreu in albis, conforme certidão
às fls. 51.
Diante da observância de omissões/inconsistências nas peças apresentadas inicialmente, foi elaborado Relatório Preliminar
para expedição e diligências, fls. 47/48, do qual o partido foi intimado para se manifestar, fls. 49/50, apresentando
manifestação às fls. 52/78. O diretório nacional do referido partido também apresentou resposta à diligência requerida,
conforme fls. 79.
Parecer técnico conclusivo inclinando-se pela desaprovação das contas, no qual são apontadas irregularidades que
comprometem a integralidade das contas, fls. 80/81.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas prestadas (fls. 83/84).
Aberto prazo para oferecimento de defesa quanto às irregularidades apontadas nos pareceres da unidade técnica e parquet
eleitoral, fls. 85, o partido manifestou-se às fls. 86/104.
Informação da unidade técnica às fls. 106/107 sobre o impacto produzido pelas novas peças apresentadas pelo partido em
sede de defesa, houve manifestação pela manutenção da ausência de regularidade na escrituração contábil e na consistência
das contas.
Apresentadas as alegações finais às fls. 109/111, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Passo a decidir.
A Lei n.º 9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) disciplina, entre outros temas, a prestação de contas anual que tais
agremiações deve prestar à Justiça Eleitoral, e, regulando a matéria, o art. 30 do aludido diploma impõe de forma cogente que
“o partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil, de forma a
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas”.
Disciplinando tal diploma, à época da apresentação das contas vigia a Resolução TSE n.º 23.464/2015, estabelecendo quais
os documentos que deveriam integrar a respectiva prestação de contas, revogada pela Resolução TSE nº 23.546/2017, que,
para as contas de 2016, aplicar-se-á apenas as disposições processuais.
Diante do caso concreto verifica-se que o partido apresentou suas contas anuais de forma intempestiva (27/07/2017).
O parecer da unidade técnica discrimina irregularidades na escrituração contábil dos livros Diário e Razão, entre outras
inconsistências, em relação às quais foi dada oportunidade para o órgão partidário se manifestar, permanecendo até a
presente data as seguintes irregularidades de natureza relevante para as contas, a saber:
“3. (...) a Demonstração de Resultado apresentada por derradeiro, fls. 68, teve seus valores alterados, de modo que encontrase inconsistente com o Balanço Patrimonial, e inclusive, após a apresentação dos extratos bancários, incompatível com estes
também. O Patrimônio Líquido, de acordo com o saldo bancário em 31/12/2016 (fls. 101) é de R$ 3.025,16, porém, o informado
no Balanço Patrimonial foi R$ 377,11 (fls. 06), e o resultado do exercício na nova Demostração de Resultado foi de R$
4.392,82 (fls.68). Observa-se que não há consistência nos valores declarados nas peças contábeis quando confrontadas entre
si e com os extratos bancários do exercício.
4. Permanece a inconsistência na apresentação de novo Livro Diário, fls. 63/67, sem registro no órgão competente e com o
intuito de corrigir inconsistências apresentadas anteriormente, inclusive pela ausência de registro de algumas despesas, como
despesas com profissionais de contabilidade e advocacia declaradas em outras peças. Não há possibilidade de substituição do
Livro Diário registrado em cartório, como trata a Orientação Técnica ASEPA n.º 2, de 04 de março de 2015, art. 2º, V, VI, in
verbis:
Art. 2º. Os diretórios estaduais, municipais e comissões provisórias dos partidos políticos devem observar as seguintes
orientações quanto ao conteúdo e formalização da prestação de contas:
(...)
IV - O Livro Diário deve ser registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
V O Livro Diário, depois de registrado, não poderá ser substituído, exceto nos casos previstos na legislação vigente.
VI - Após a autenticação do Livro Diário, eventuais retificações só poderão ser efetuadas em ajustes de exercícios anteriores,
observadas as prescrições legais.
Razão assiste à unidade técnica constatar a mácula nas contas apresentadas, uma vez que não obedece às normas
contábeis, inclusive por ficar demonstrada a ausência de emissão de recibos eleitorais para as contribuições de filiados,
conforme determina o art. 11, § 2º da Resolução nº 23.464/2015, in verbis:
“Art. 11. Os órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três dias contados do crédito na conta
bancária, recibo de doação para:
(...)
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§2º A obrigação de emissão de recibos prevista no caput é dispensada, sem prejuízo de os respectivos valores serem
devidamente registrados pelo partido político, nas seguintes hipóteses:
(…)
IV - contribuições para a manutenção do partido realizadas por filiados mediante depósito bancário devidamente identificado,
até o valor de R$200,00 (duzentos reais) por mês.
Daí esta magistrada considerar que as falhas e omissões existentes nas presentes contas, quando examinadas em conjunto,
comprometem-lhes a regularidade.
Isto posto, com fundamento no art. 46, III, ‘a’ da Resolução-TSE nº 23.546/2017, em consonância com o parecer emitido pelo
ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, julgo DESAPROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES PT de IPAPORANGA, referentes ao exercício 2016.
P. R. I.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 52, § 1º da Resolução TSE n.º 23.546/2017, atualize-se no Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias - SICO conforme o julgamento proferido, seguindo-se com o arquivamento dos autos, com as
cautelas da lei.
Crateús, 05 de julho de 2018.
DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Juíza Eleitoral da 20ª Zona

023ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA
INQUÉRITO POLICIAL: 0027/2011
SEM INDICIADOS
Vistos e etc,
Trata-se de procedimento inquisitorial instaurado para apurar suposta conduta delituosa, notadamente o crime previsto no art.
299, do Código Eleitoral, no Município de Umirim, mediante a promessa de distribuição de casas populares, por parte do então
Prefeito de Umirim, em troca da obtenção de votos nas Eleições de 2010.
Encaminhadas as peças investigativas ao Ministério Público Eleitoral, este requereu o arquivamento do feito, ao argumento de
que não restou comprovada a materialidade dos delitos tipificados nos artigos 295, 297 e 299 do Código Eleitoral, conforme
consta às fls.146/147.
É o breve relatório. Decido.
Total razão assiste ao douto Promotor Eleitoral quando não visualiza a prática de crime eleitoral no presente caderno.
É que, como restou apurado, não houve a confirmação mediante a inquirição das provas testemunhais, de que o então Prefeito
de Umirim tenha realizado a promessa de Casas Populares em troca de votos, muito menos ficado demonstrado a entrega de
tais casas para esse fim, o que afasta, portanto, a prima oculi, infração eleitoral a se apurar, sendo, portanto, inevitável o
arquivamento das peças investigativas.
Isto posto, em conformidade com o requerimento ministerial, ARQUIVO o presente procedimento, em razão da não ocorrência
de infração penal, devendo ser procedidas as baixas necessárias.
Ciência ao Ministério Público.
Uruburetama, 10 de julho de 2018.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23.ª Zona Eleitoral

024ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA
PORTARIA N.º 02 / 2018
A Excelentíssima senhora JOYCE SAMPAIO FONTENELLE DURVAL, Juíza Eleitoral da 24ª Zona, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o disposto no art. 6º, da Resolução TRE-CE n.º 696, de 2018.
Considerando que é da competência dos Juízes Eleitorais baixar normas, instruções, recomendações para os trabalhos
eleitorais;
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a Sra. Joana D'arc Ferreira, servidora requisitada, matrícula 45.789 para desempenhar, no período de
04/07/2018 a 03/07/2019, o encargo de Oficial de Justiça Ad hoc no âmbito desta Zona Eleitoral.
Art. 2º AUTORIZAR a servidora designada a utilizar o veículo próprio para realizar as diligências ordenadas por este Juízo.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04/07/2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Sobral-CE, 9 de julho de 2018.
JOYCE SAMPAIO FONTENELLE DURVAL
Juíza Eleitoral da 24ª Zona
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025ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL n.º 61/2018
Prazo 3 dias
A Excelentíssima Senhora Dra. Cláudia Waleska Mattos Mascarenhas, Juíza Eleitoral da 25ª Zona de Granja/CE, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Republicano Brasileiro – PRB de
Granja, cujos responsáveis estão abaixo discriminados, apresentou ao Cartório Eleitoral da 25ª Zona de Granja/CE a
declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao exercício financeiro de 2017, prevista no § 3º, do art. 28,
da Resolução TSE n.º 23.464/2015. O documento encontra-se disponível em cartório para que, no prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação deste edital, qualquer interessado possa impugná-lo mediante petição fundamentada e acompanhada
de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, pelo
supracitado partido.
Processo n.º 24-49.2018.6.06.0025
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos – Exercício Financeiro de
2017.
Interessado: Partido Republicano Brasileiro– PRB de Granja/CE
Presidente: Luis Gustavo Oliveira Costa
Tesoureiro: Francisco André Brasil de Paula
Advogados: Francisco Cássio Pereira Dias – OAB 23.302 e Dina Márcia Aguiar Veras – OAB 21.730.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou a MM ª. Juíza Eleitoral que se publicasse o presente Edital no local de
costume e no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 25ª Zona Eleitoral, Granja/CE, aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2018. Eu, _______, Rejani Alves de
Carvalho Sousa, assistente I da 25ª Zona Eleitoral, preparei o presente Edital, que é subscrito pela MM ª. Juíza Eleitoral.
Cláudia Waleska Mattos Mascarenhas
Juíza Eleitoral da 25ª Zona

029ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº 74-97.2017.6.06.0029 - Prot. nº 40.988/2017
REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: ANTÔNIO ABECIO DE ALMEIDA
ADVOGADO: ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA (OAB/CE nº 34.003)
Fica INTIMADO o interessado, através de seu advogado acima relacionado, acerca da sentença exarada às fls. 71/73 do
processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo.
SENTENÇA Nº 074/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu Promotor de Justiça Eleitoral, ajuizou Representação Eleitoral com pedido de
afastamento de sigilo fiscal, em face de ANTÔNIO ABECIO DE ALMEIDA, em virtude de suposta doação acima do limite legal
nas eleições de 2016.
Informa que, em cumprimento ao disposto no § 4º, incisos I e II, do art. 21 da Resolução do TSE nº 23.463/2015, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil encaminhou documentação dando conta de que a pessoa física representada efetuou doação a
candidatos no pleito de 2016 em valor superior ao limite de "dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à
eleição".
Em razão disso, requestou, como medida liminar, que fosse concedido o acesso a parte do sigilo fiscal da pessoa ora
representada, oficiando-se à Secretaria da Receita Federal para que informe: 1) os valores totais doados pelo representado
para campanha nas eleições de 2016 e 2) os rendimentos brutos declarados pela pessoa física representada para o exercício
de 2015.
Ao final, pugnou pela procedência da representação, a fim de ser aplicada a pena prevista no parágrafo terceiro do art. 23 da
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).
Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/11.
Através do despacho de fl. 13, este juízo determinou a notificação da parte representada e deferiu o pleito de segredo de
justiça para estes autos.
Devidamente notificado, o representado apresentou a defesa de fls. 16/50, requerendo, em síntese, a improcedência liminar do
pedido nos termos do art. 332, § 1º do Novo Código de Processo Civil (decadência) e art. 21 da Res. TSE nº 23.367/2011 ou a
improcedência devido a doação ter sido regular conforme a Res. TSE nº 23.463/2015, art. 21, § 2º.
Com vistas ao Ministério Público Eleitoral, este reiterou o pedido de afastamento do sigilo fiscal da pessoa física do
representado.
Em decisão de fls. 53/55, o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte representada foi deferido.

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 2018, Número 127

Fortaleza, sexta-feira, 13 de julho de 2018

Página 22

A Receita Federal informou, através do ofício de fl. 58, que o Sr. Antônio Abécio de Almeida não declarou Imposto de Renda
Pessoa Física no ano-calendário 2015 e que não foram declarados valores doados pelo referido eleitor para campanhas
eleitorais no ano de 2016.
Em alegações finais (fls. 61/66), a parte representada reiterou, em resumo, o que já fora alegado na defesa prévia, requerendo
a incidência do instituto da decadência no feito, baseado no prazo previsto no art. 21 da Res. TSE nº 23.367/2011 ou a
improcedência da presente representação, conforme o § 2º do art. 21 da Res. TSE nº 23.463/2015.
Em manifestação final, o Representante do Ministério Público pugnou pela extinção do feito em decorrência do instituto da
decadência (vide fls. 69/70).
É o relatório em abreviado. Decido.
De início, rejeito a alegação da defesa da incidência do instituto da decadência no presente feito, pois a regulamentação das
representações previstas na Lei nº 9.504/1997 para as eleições de 2016, caso destes autos, deve obedecer a Res. TSE nº
23.462/2015 e não à Res. TSE nº 23.367/2011 como pretende a defesa às fls. 19 e 64. Esta última Resolução se referia às
representações referentes ao pleito eleitoral de 2012.
Por oportuno, vale trazer a lume o que preleciona a Res. TSE nº 23.462/2015, art. 22:
"As representações que visarem à apuração das hipóteses previstas nos arts. 23, 30-A, 41-A, 45, inciso VI, 73, 74, 75 e 77 da
Lei nº 9.504/1997 observarão o rito estabelecido pelo art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
§ 1º As representações de que trata o caput poderão ser ajuizadas até a data da diplomação, exceto as do art. 30-A e 23 da
Lei nº 9.504/1997, que poderão ser propostas, respectivamente, no prazo de quinze dias e até 31 de dezembro de 2017"
Dessa forma, considerando que a presente representação foi protocolizada em 09/11/2017, conforme se verifica à fl. 02, não
se infere o instituto da decadência nos fólios em evidência.
Por outro lado, verifico que o §3º do art. 23 da Lei nº 9.504/97 sujeita a pessoa física que doar importância além do limite legal
ao pagamento de multa de cinco a dez vezes a quantia em excesso.
Nesse sentido, a Lei nº 9.504/97, em seu art. 23, estabelece:
"Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o
disposto nesta Lei.
§ 1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos
auferidos pelo doador no ano anterior à eleição:
(…)
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de
bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador."
No caso vertente, a documentação de fls. 09 e 33 revela que o representado doou para a campanha das eleições de 2016 a
importância estimada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Contudo, tal doação não se deu em dinheiro, mas através da doação estimável em dinheiro de um equipamento de som de
propriedade do doador Sr. Antônio Abécio de Almeida, conforme documentos de fls. 39/50, não ultrapassando, portanto, o
limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) previsto no §7º, art. 23, da Lei 9.504/97.
Assim, considerando que a doação realizada pela parte representada ocorreu dentro do limite previsto em lei, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido constante da presente representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra o Sr. Antônio
Abécio de Almeida.
P.R.I
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Limoeiro do Norte/CE, 10 de julho de 2018.
Gerana Celly Dantas da Cunha Veríssimo
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE

045ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO
Processo n° 20-49.2018.6.06.0045
Protocolo n° 15.931/2018 (Prestação de contas anual)
Interessado: Partido PATRIOTA (PATRI)/Massapê-CE
Presidente: José Edvar do Nascimento
Tesoureiro: Maria do Livramento do Nascimento
Advogado: José Wellington Parente Silva (OAB-CE n° 22567)
DESPACHO
Intime-se o órgão partidário para apresentar o comprovante da entrega da escrituração contábil digital (ECD) junto à Receita
Federal do Brasil, no prazo de vinte dias.
Massapê-CE, 11/07/2018.
José Valdecy Braga de Sousa
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
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049ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
EDITAL Nº 45/2018
Prestações de Contas Anuais – Exercício 2017
Prazo: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. ALFREDO ROLIMPEREIRA, MM. Juiz Eleitoral, desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e
Chorozinho, no uso de suas atribuições legais, etc,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Político abaixo apresentou
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos referente ao exercício de 2017, prevista no § 3º, do art. 28, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 45 da Res. TSE nº
23.464/2015.
PARTIDO
PRESIDENTE/TESOUREIRO
PSL- PARTIDO SOCIAL LIBERAL
FRANCISCO ODILON DE SOUZA AGUIAR
JORGE LUIS DE SOUSA
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 11 de julho de 2018. Eu, _______, Anne
Ursuly Façanha Raulusaitis, Tecnica judiciário, o digitei.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral
EDITAL Nº 46/2018
Prestações de Contas Anuais – Exercício 2017
Prazo: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. ALFREDO ROLIMPEREIRA, MM. Juiz Eleitoral, desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e
Chorozinho, no uso de suas atribuições legais, etc,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Político abaixo apresentou
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos referente ao exercício de 2017, prevista no § 3º, do art. 28, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017, facultando-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 45 da Res. TSE nº
23.464/2015.
PARTIDO
PRESIDENTE/TESOUREIRO
PODE- PODEMOS
FRANCISCO ARINO DOS SANTOS
MARIA DAIANA DA SILVA
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 11 de julho de 2018. Eu, _______, Anne
Ursuly Façanha Raulusaitis, Tecnica judiciário, o digitei.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral

073ª Zona Eleitoral
Editais
LISTA DE APOIAMENTO DE PARTIDO POLITICO
EDITAL No 063/2018
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
(PRAZO: 05 DIAS)
O Chefe de Cartório respondendo pela 73ª Zona Eleitoral/CE, Clayton da Cunha Lima (Assistente I da Chefia), no uso de
suas atribuições legais e nos termos do que dispõe o art. 15 da Resolução TSE nº 23.571, de 29 de maio de 2018.
FAZ SABER que se encontra disponível no Cartório deste Juízo lista de apoiamento de eleitor ao partido político em formação
– PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICO (PED), protocolizado sob o nº 16.484/2018, contendo o Lote nº
CE00730000002. Outrossim, conforme o mesmo art. 15, da citada Resolução, a lista e formulários poderão ser impugnadas
por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação.
E, para que se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, fica afixado o presente edital no
local de costume e publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do TRE/CE, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº
23.571/2018. Dado e passado nesta cidade de Ibiapina, estado do Ceará, aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de 2018
(dois mil e dezoito). Eu, _______ [Clayton da Cunha Lima], Assistente I da Chefia do Cartório Eleitoral da 73ª ZE/CE, preparei
e conferi o presente edital.
Clayton da Cunha Lima
a
Chefe do Cartório respondendo pela 73 ZE/CE
(Assistente I da Chefia)
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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074ª Zona Eleitoral
Editais
INSTRUTORES DE MESÁRIOS
EDITAL nº30/2018
ELEIÇÕES GERAIS 2018
A Doutora Juliana Bragança Fernandes Lopes, Juíza Eleitoral desta 74ª Zona Eleitoral de Guaraciaba do Norte, Estado
do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.
A Exma Sra. Dra. JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES , Juíza Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral, GUARACIABA DO
NORTE/CE em virtude da Lei 9.504/97.
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e
Delegados de Partidos Políticos, e a quem interessar possa, foram convocados e nomeados os eleitores abaixo relacionados
com os respectivos números dos títulos para a função de INSTRUTORES DE MESÁRIOS que desempenharão no pleito:
ELEIÇÕES GERAIS 2018, primeiro turno.
034216190779 JOSÉ ERASMO DE SOUSA
043605030760 RITA MILENA VIANA DE MESQUITA
060659290779 RAIMUNDO GILCIMAR PINHEIRO DA SILVA
041179390701 JOSÉ DAISSY RIBEIRO NOBRE
034222110710 ANA CRISTINA BEZERRA DE MENEZES
037078860701 CLAYTON VICTOR MISSFELD
033273480701 EFIGÊNIA ALVES DA COSTA
046183500779 LILENE FERREIRA LIMA
029010910787 ZILVANIR RIBEIRO NOBRE
033279490779 SILVIA SOARES DE OLIVEIRA
085083770710 ANTÔNIA LUANA SEVERIANO LOPES
063598680701 LUANA DE ARAÚJO FARIAS
Os motivos justos para recusa que tiverem os convocados/nomeados - da livre apreciação desse Juízo - somente poderão ser
alegados até 5(cinco) dias contados da convocação/nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. Por outro lado, o
convocação/nomeação que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da Capacitação e do
Treinamento dos Mesários, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá na pena de multa estabelecida em
Resolução da Justiça Eleitoral.
A capacitação dos instrutores de mesários será realizada no dia 06/09/2018, no FÓRUM DA COMARCA DE GUARACIABA DO
NORTE, SITUADO NA RUA: PE. BERNARDINO MEMÓRIA, 322 – CENTRO, DE 8H ÀS 12H. O treinamento dos mesários
ocorrerá no dia 14 (quatorze) de setembro na ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOM TIMÓTEO, RUA MANOEL BRAGA,
S/N, CENTRO- CROATÁ, e nos dias 18 (dezoito) e 19 (dezenove) de setembro de 2018 no CENTRO DE PASTORAL DE
GUARACIABA DO NORTE, RUA CLÍNIO MEMÓRIA, SN, CENTRO - GUARACIABA DO NORTE, no período de 8h às 17h.
Eventuais mudanças nos horários e locais de treinamento serão comunicados com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, da
data de realização do evento.
E, para conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 74ª Zona Eleitoral GUARACIABA
DO NORTE/CE, foi publicado o presente Edital no DJE/TRE/CE, contendo as convocações/nomeações feitas, ficando os
intimados a comparecerem no dia, hora e lugares designados.
Dado e passado nesta cidade e Zona Eleitoral de Guaraciaba do Norte, aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de 2018.
Eu, Maria Andreia da Silva Correia, , Chefe do Cartório Eleitoral em exercício da 74ª Zona, digitei e conferi, que vai subscrito
pela Exma. Juíza Eleitoral.
JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPE
Juíza Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral

076ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 24/2018
APOIAMENTO DE ELEITORES A PARTIDOS POLﾍ TICOS EM FORMAﾇ ﾃ O
O Exmo. Sr. Luis Sávio de Azevedo Bringel, Juiz da 76ª Zona Eleitoral, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, nos termos do que dispõe o art. 15 da Resolução
TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018, que se encontra disponível no Cartório deste Juízo lista de apoiamento de eleitores ao
partido político em formação Partido Unidade Popular (UP), sob protocolo n.º 16.243/2018, contendo 01 (um) lote de
assinaturas sob o código CE00760000001.
Outrossim, conforme o mesmo art. 15, da citada Resolução, as listas e formulários poderão ser impugnados por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar e ninguem possa alegar desconhecimento, mandou o Exmo. Sr. Juiz
Eleitoral publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e em local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Mauriti-CE, no 13º dia do mês de Julho do ano de 2018. Eu, Antônio de P. Alves Barbosa,
Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.
Luis Sávio de Azevedo Bringel
Juiz Eleitoral – 76ªZE
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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080ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
APOIAMENTO A PARTIDOS EM FORMAÇÃO
Certidão de Conclusão de Análise
Apoiamento a partido em formação
Protocolo nº 13.049/2018
Interessado: Partido Nacional Corinthiano - PNC (partido em formação)
Município: FORTALEZA/CE – 80ª ZONA ELEITORAL
CERTIDÃO
Certifico que foi concluída a análise dos lotes nº CE00800000025 a CE00800000033, entregues em cartório pelo partido em
formação denominado Partido Nacional Corinthiano – PNC, através do protocolo nº 13.049/2018, lançando-se o resultado da
referida análise no SAPF – Sistema de Apoiamento de Partido em Formação, tudo de conformidade com o disposto na
Resolução TSE n.º 23.465/2015.
Fortaleza, 11 de julho de 2018.
Afrânio Aguiar Vasconcelos
Chefe de Cartório da 80ª ZE/CE

081ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL - Nº 56/2018
O Excelentíssimo Dr. Eduardo Braga Rocha, MM. Juiz Eleitoral da 81ª Zona de Tianguá, Estado do Ceará, nos termos do que
dispõe o art. 15 da Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018.
TORNA PÚBLICO que o PARTIDO NACIONAL CORINTHIANO (PNC), legenda partidária ainda em formação, apresentou a
esta Zona Eleitoral, através de Requerimento (protocolo TRE/CE nº 15.742/2018), fichas de assinaturas de apoiamento mínimo
de eleitores para a criação da referida agremiação, contidas nos lotes CE00810000001, CE00810000002, CE00810000003 e
CE00810000004. Ressalte-se que as reportadas fichas encontram-se disponíveis para consulta nas dependências deste
cartório eleitoral, facultando-se eventual impugnação por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5
(cinco) dias, contados da publicação deste edital.
Dado e passado nesta cidade de Tianguá, Estado do Ceará, aos 10 (dez) dias de julho do ano de dois mil e dezoito. Eu,
Antonio Carlos Martins Balbino, Chefe de Cartório da 81ª Zona Eleitoral, digitei, conferi e subscrevi o presente Edital.
EDUARDO BRAGA ROCHA
Juiz Eleitoral da 81ª ZE/CE

091ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA No 02/2018/91ªZE
Dispõe sobre a designação de oficial de justiça desta 91ª Zona Eleitoral.
O Dr. LUCAS SOBREIRA DE BARROS FONSECA, MM. Juiz Eleitoral desta 91ª Zona, que abrange os municípios de
Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe, com sede no primeiro, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
CONSIDERANDO o art. 4º da Resolução TSE n.º 23527/2017, bem como art. 6º da Resolução TRE-CE nº 696/2018, que
dispõe sobre a designação dos oficiais de justiça e o reembolso pelas despesas efetuadas no cumprimento de
mandados no âmbito da Justiça Eleitoral de primeira instância, publicada no DJE do TRE-CE no dia 13.16.2018.
CONSIDERANDO as oficialas de justiça da Vara Única da Comarca de Tabuleiro do Norte, Sra. Raniéria Lima de Freitas
Gadelha e Ila Maria de Moura Bandeira, filiaram-se ao Partido dos Trabalhadores – PT em 21 de Junho de 2018 e 22 de Junho
de 2018, respectivamente, conforme e-mails de confirmação anexos, não podendo ser designadas para atuarem nesta
especializada por força do art. 6º, § 6º, da Resolução TRE-CE nº 696/2018;
CONSIDERANDO não existirem varas pertencentes ao Poder Judiciário Federal ou Trabalhista na circunscrição da 91ª Zona
Eleitoral – Tabuleiro do Norte/CE;
CONSIDERANDO que a 91ª Zona Eleitoral possui somente 2 (dois) servidores do quadro, sendo que o Analista Judiciário, Sr.
Luis Roberto Ceppe de Almeida, e o Técnico Judiciário, Sr. Davi Oliveira Peixoto, exercem as funções de Chefe do Cartório e
Assistente do Chefe do Cartório, respectivamente, não lhes sendo possível acumular a função de Oficial de Justiça ad hoc;
CONSIDERANDO que a Sra. CELMA NOBRE DE ALMEIDA, servidora requisitada, matrícula n.º 76.939, habitualmente
desempenha a função de Oficiala de Justiça Ad hoc no âmbito desta especializada desde 28 de julho de 2017.
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Sra. CELMA NOBRE DE ALMEIDA, servidora requisitada, matrícula n.º 76.939, para desempenhar, no
período de 11 de julho de 2018 a 10 de julho de 2019, o encargo de Oficiala de Justiça ad hoc no âmbito desta Zona Eleitoral,
nos termos do art. 6º, III, e § 4º, da Resolução TRE-CE nº 696/2018;
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Tabuleiro do Norte/CE, 11 de julho de 2018.
Lucas Sobreira de Barros Fonseca
Juiz Eleitoral da 91ªZE
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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099ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 013/2018
O Excelentíssimo Senhor DR. FRANCISCO GILMÁRIO BARROS LIMA, MM. Juiz Eleitoral da 99ª ZE/Novo Oriente-CE, no
uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que os partidos políticos relacionados no
anexo deste edital, sediados em Novo Oriente-CE e Quiterianópolis-CE, municípios integrantes da 99ª ZE-CE, apresentou a
declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao Exercício de 2017, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 3 (três) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação, a qual deve ser apresentada em
petição fundamentada, tudo conforme o previsto no art. 45 da Res. TSE nº 23.546/2017.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente edital no local de
costume deste Cartório Eleitoral, bem como sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Dado e passado nesta cidade de Novo Oriente-CE, aos 16 (dezeseis) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito
(2018). Eu, ____ (João Jordaneys Canuto Sales), Chefe de Cartório desta zona eleitoral, preparei e conferi o presente edital,
que é subscrito pela MM. Juiz Eleitoral.
DR. FRANCISCO GILMÁRIO BARROS LIMA
Juiz Eleitoral da 99ª ZE-CE

SIGLA PARTIDO
PCDOB

ANEXO I
EDITAL Nº 007/2018
MUNICÍPIO: NOVO ORIENTE
PRESIDENTE
TESOUREIRO
JOÃO ANTERO SIRIANO NETO
ANTONIO NARCISIO LEITE

EDITAL Nº 014/2018
O(a) Ilmo(a). Sr(a). Chefe de Cartório da 99ª Zona Eleitoral de Novo Oriente / Quiterianópolis/CE, nos termos do que dispõe o
art. 15 da Resolução TSE n.º 23.571, de 14 de JUNHO de 2018, TORNA PÚBLICO, a todos quanto o presente edital virem ou
dele tiverem ciência, que o PARTIDO NACIONAL CORINTHIANO (PNC), legenda partidária ainda em formação, apresentou a
esta Zona Eleitoral, através de Requerimento (protocolo TRE/CE n.º15.500/2018 e 15497/2018), 101 (cento e uma) fichas de
assinaturas de apoiamento mínimo de eleitores para a criação da referida agremiação.
Ressalte-se que as reportadas fichas encontram-se disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório Eleitoral,
facultando-se eventual impugnação por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados
da publicação deste edital.
Dado e passado nesta cidade de Novo Oriente/CE, aos 12 (doze) dias do mês de junho de 20189. Eu,
João Jordaneys
Canuto Sales, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
JOÃO JORDANEYS CANUTO SALES
Chefe de Cartório da 99ª Zona/CE

116ª Zona Eleitoral
Despachos
REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIAS
Carta Precatória n.º 26-71.2017.6.06.0116 – Protocolo n.º 40.475/2017 – 116ª Zona Eleitoral/CE
Origem: Juízo da 31ª Zona Eleitoral – Barbalha/CE
Referência: Ação Penal Eleitoral n.º 43-71.2017.6.06.0031 – Protocolo TRE/CE n.º 11.447/2017
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus:
- ONÉLIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA
Advogado: Clayton Marinho (OAB/CE n° 1.551)
- ANA KITÉRIA PINHEIRO CAVALCANTE
Advogados: Cândido Bittencourt de Albuquerque (OAB/CE n° 4.040), Rebecca Chaves de Albuquerque (OAB/CE n° 10.500),
Roberto Martins Rodrigues (OAB/CE n° 718), Paulo de Tarso Vieira Ramos (OAB/CE n° 12.897), Raphael Ayres de Moura
Chaves (OAB/CE n° 16.077), Pedro Cysne Frota de Souza (OAB/CE n° 30.140) e João Victor Duarte Moreira (OAB/CE n°
30.457).
- FERNANDO MATOS SANTANA
Advogados: Clayton Marinho (OAB/CE n° 1.551) e Adryana Cláudia Marinho (OAB/CE n° 20.462).
- ONELLIANY MOREIRA LEITE LIMA SANTANA
Advogados: Clayton Marinho (OAB/CE n° 1.551) e Adryana Cláudia Marinho (OAB/CE n° 20.462).
- FRANCISCO PAULO CABRAL DE 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
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Advogados: José Cândido L. Bittencourt de Albuquerque (OAB/CE n° 4.040), Sérgio Rebouças (OAB/CE n° 18.383) e João
Victor Duarte Moreira (OAB/CE n° 30.457), Cândido Albuquerque Advogados Associados (OAB/CE n° 74).
- GENIVAL BEZERRA FRANCALINO
Advogado: Luciano Alves Daniel (OAB/CE n° 14.941), Luciano Daniel Sociedade Individual de Advocacia (OAB/CE n° 1.553).
- ISABELE OLIVEIRA CAVALCANTE PORDEUS
Advogados: Cândido Bittencourt de Albuquerque (OAB/CE n° 4.040), Rebecca Chaves de Albuquerque (OAB/CE n° 10.500),
Roberto Martins Rodrigues (OAB/CE n° 718), Paulo de Tarso Vieira Ramos (OAB/CE n° 12.897), Raphael Ayres de Moura
Chaves (OAB/CE n° 16.077), Pedro Cysne Frota de Souza (OAB/CE n° 30.140) e João Victor Duarte Moreira (OAB/CE n°
30.457).
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte DESPACHO, ora publicado para fins de intimação:
DESPACHO
R. H.
No tocante aos argumentos lançados às fls. 259/270, trazidos a estes autos através do Protocolo 16.323/2018; aceita-se
apenas o que decidido no Habeas Corpus impetrado no juízo ad quem.
Ademais, não procede a argumentação tocante à falta injustificada, visto que esta Zona Eleitoral, poderá fornecer certidão de
comparecimento à repartição de origem, com o fito de justificar a ausência respectiva.
Desta forma, mantenho a decisão de fls. 246, e, assim, a oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público Eleitoral, a
saber, TIAGO COSTA STILLE, na data do dia 18 (dezoito) de julho de 2018, às 15h:00.
Determino que sejam remarcadas do dia 11 de julho de 2018, às 15h:00, as oitivas das testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Eleitoral, a saber, BRUNO AGUIAR CARNEIRO SILVA e JOÃO JOSÉ AMORIM LIMA, para o dia 18 (dezoito) de
julho de 2018, às 15h:00, aos quais deverão ser expedidos os respectivos Mandados de Intimação.
Quanto à testemunha arrolada pela defesa de Onélia Maria Moreira Leite de Santana, a saber, JUSSARA DE LUNA BATISTA,
em face de não haver sido encontrado o endereço informado a este Juízo Eleitoral nos ofícios que repousam às fls. 231 e 242,
conforme certidão 249/verso; oficie-se ao Juízo Deprecante.
Por derradeiro, em face do despacho exarado pelo MM. Juiz da 31ª Zona Eleitoral – Barbalha/CE, em cumprimento ao Habeas
Corpus suso mencionado, publicado no Diário de Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE n.º 112, de 20 de junho de 2018,
determinando a exclusão dos autos das declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público Eleitoral, a
saber, Maria Santana dos Santos, Priscila Kely dos Santos Vitorino e Maria de Fátima dos Santos; oficie-se aquele Juízo para
que nos informe sobre a intenção em reinquirir ou não as testemunhas citadas.
Publique-se, desde logo, no Diário de Justiça Eletrônico – DJE/TRE/CE, para fins de intimação dos réus e seus advogados
respectivos (art. 370, § 1º, CPP); bem como, para, querendo, comparecerem à audiência de inquirição das testemunhas
indicadas pelo Ministério Público Eleitoral.
Intime-se o Representante do Ministério Público com atuação neste Juízo Eleitoral, nos termos do art. 370, § 4º, do CPP.
Realizadas as intimações, informe-se imediatamente, por meio eletrônico, ao Juízo Deprecante, nos termos do art. 232, do
Código de Processo Civil.
Expediente Necessários.
Fortaleza/CE, 11 de julho de 2018
Dilara Pedreira Guerreiro de Brito
Juíza – 116ª Zona Eleitoral/CE

119ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
AUTOS Nº 197-90.2016.6.06.0042
PROTOCOLO Nº 150.529/2016
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ELEIÇÃO – CANDIDATO – VEREADOR - ELEIÇÕES 2016 – MUNICÍPIO DE
JARDIM
INTERESSADO: JUCELIO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ AZEVEDO SILVA, OAB-PE Nº 8053
Nos autos do Ação de Prestação de Contas acima referenciada, foi prolatada a seguinte senteça:
SENTENÇA
Vistos, etc.
JUCÉLIO DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.504/1997 e na Resolução TSE n.°
23.463/2015, apresentou, perante este Juízo, a prestação de contas relativa a arrecadação e a aplicação de recursos nas
Eleições Municipais do ano de 2016.
Às fls. 22, informação da inadimplência na prestação de contas parcial, extraída do SPCEWEB.
Edital n.º 01/2017, publicado no DJE/TRE/CE, à fl. 24 e 25. Certidão informando o decurso de prazo sem apresentação de
impugnação às contas, de fl. 26.
Às fls. 27, Relatório Preliminar requerendo explicações do candidato acerca de recebimento de recursos em dinheiro e
estimáveis em dinheiro e dos gastos eleitorais não declarados.
Devidamente notificado – fls. 29, deixou de se manifestar acerca das irregularidades apontadas em Parecer Prévio.
Às fls. 32 e 32V, Relatório Conclusivo da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, opinando pela desaprovação.
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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Dado vista do processo ao Ministério Público Eleitoral, opinou este pela desaprovação das contas do prestador, conforme
parecer de fls. 34.
É o breve Relatório.
Passo a decidir.
Efetivamente compulsando os autos, vê-se que as contas foram apresentadas tempestivamente, em obediência ao caput do
art. 45 da Resolução TSE n.° 23.463/2015.
Foi observado, pelo prestador de contas, o respeito ao limite legal de gastos, estabelecido pela Resolução TSE n.º
23.459/2015.
Entretanto, foram apresentadas todas as peças exigidas pelo art. 59, caput da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
Foram identificados recursos financeiros de origem não declarada, recursos estimáveis em dinheiro não declarados na
prestação de contas e gastos eleitorais também não declarados.
Analisando os autos, não é possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas, ou a eventual omissão
de receitas e gastos eleitorais, já que o candidato apresentou informações divergentes. No Extrato de Prestação de Contas, fls.
04, está registrado uma movimentação de R$ 60,00 durante toda a campanha, mas os documentos juntados aos autos pelo
próprio candidato são dissonantes do que declarou, fls. 06 a 17. Apresenta extrato bancário com movimentação financeira
superior aos R$ 60,00 declarados – fls. 08 a 11 - e faz juntada de contratos de prestação de serviços do contador e advogado,
que não estão declarados nas contas – fls. 06 e 07, perfazendo um total de R$ 900,00 (novecentos Reais). Há registro de
depósito em conta no valor de R$ 103,30 – fls. 10 – de origem não declarada e pagamentos de taxas também não declaradas.
Em resumo, não é possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas, ou a eventual omissão de receitas
e gastos eleitorais, não havendo razões que justifiquem a aprovação de contas nestes termos.
Considerando a motivação acima exposta, as informações e documentos que dos autos constam e os princípios de direito
aplicáveis à espécie, julgo por sentença, para que surta seus legais efeitos, DESAPROVADA a prestação de contas do Sr.
JUCÉLIO DO NASCIMENTO, candidato a vereador nas Eleições Municipais de 2016, nos termos do art. 30, III da Lei n.º
9.504/1997 c/c art. 68, III da Resolução TSE n.º 23.463/2015, notadamente o recebimento de recursos de origem não
identificada, recebimento de recursos estimáveis em dinheiro não declarados e omissão de receitas e gastos eleitorais, em
desacordo com art. 60, II e IV da Res. TSE n.º 23.463/2015.
Publique-se o presente decisório no DJE do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Ao Cartório Eleitoral para que efetue o lançamento do ASE 230, Motivo 3, no cadastro do candidato no Sistema ELO.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente. A intimação do candidato e de seus advogados se dará com a
publicação da sentença no DJE do TRE-CE.
Registre-se em Livro próprio.
Transitado em julgado a decisão, arquive-se com as baixas de estilo.
Deverá ser registrado o julgamento do presente feito no Sistema SICO.
Juazeiro do Norte – CE, 13 de Dezembro de 2017.
Luis Sávio de Azevedo Bringel
Juiz Eleitoral 119ª ZE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
AUTOS Nº 18-93.2015.6.06.0042
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO – CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 – MUNICÍPIO
DE JARDIM
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS)
INTERESSADO: MARIA NEIDE FILGUEIRA PIANCÓ PINHEIRO, Presidente
ADVOGADO: ESRON ALEX PARENTE DE VASCONCELOS, OAB-CE 29.794
Nos autos da Ação acima referenciada, foi prolatada a seguinte decisão:
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas Partidárias Anuais, referentes ao exercício financeiro de 2014, apresentada nos termos dos
arts. 17, III, da Constituição Federal e 32, da Lei n.º 9.096/1995.
Conforme relatório preliminar, verificou-se a ausência de documentos importantes para a análise das presentes contas,
contudo, mesmo após intimada a suprir a falta, a Agremiação restou silente (fls. 48).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como desaprovadas, diante da omissão de
documentos essenciais à apreciação da confiabilidade das contas (fls. 52-53).
É o sucinto relatório. Decido.
O teor da Res. TSE n.º 23.464/2014, que traz:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
III – pela desaprovação, quando:
(...)
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas parcialmente, e não seja
possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário; ou" (grifos)
Verifico que o Partido não apresentou os importantes documentos previstos no art. 29, incisos IV e V, da resolução citada.
STO POSTO, tendo em vista o descumprimento das obrigações previstas nas normas que regulamentam o tema, JULGO
DESAPROVADAS as contas partidárias anuais (exercício 2014) do PPS de Jardim/CE, com fundamento no art. 46, III, "b" da
Res. TSE n.º 23.464/2014.
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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Publique-se e registre-se. Expedientes necessários.
Transitado em julgado, arquive-se
Juazeiro do Norte/CE, 19 de dezembro de 2017.
Luís Sávio de Azevedo Bringel
Juiz Eleitoral
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PROCESSO Nº 13-71.2015.6.06.0042
PROTOCOLO Nº 16.546/2015
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL – EXERCÍCIO 2014 – MUNICÍPIO DE JARDIM
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
PRESIDENTE: ANTONIO CARLOS RORIZ COUTO
ADVOGADO: EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA, OAB-CE Nº 17.077
Nos autos do processo acima referenciado, foi prolatada a seguinte sentença:
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas Partidárias Anuais, referentes ao exercício financeiro de 2014, apresentada nos termos dos
arts. 17, III, da Constituição Federal e 32, da Lei n.º 9.096/1995.
Conforme relatório preliminar, verificou-se a ausência de documentos importantes para a análise das presentes contas,
contudo, mesmo após intimada a suprir a falta, a Agremiação restou silente (fls. 44).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como desaprovadas, diante da omissão de
documentos essenciais à apreciação da confiabilidade das contas (fls. 148-49).
É o sucinto relatório. Decido.
O teor da Res. TSE n.º 23.464/2014, que traz:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
III – pela desaprovação, quando:
(...)
b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas parcialmente, e não seja
possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário; ou" (grifos)
Verifico que o Partido não apresentou os importantes documentos previstos no art. 29, incisos IV e V, da resolução citada.
ISTO POSTO, tendo em vista o descumprimento das obrigações previstas nas normas que regulamentam o tema, JULGO
DESAPROVADAS as contas partidárias anuais (exercício 2014) do PTB de Jardim/CE, com fundamento no art. 46, III, "b" da
Res. TSE n.º 23.464/2014.
Publique-se e registre-se. Expedientes necessários.
Transitado em julgado, arquive-se
Juazeiro do Norte/CE, 19 de dezembro de 2017.
Luís Sávio de Azevedo Bringel
Juiz Eleitoral
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
AUTOS Nº 1104.2015.6.06.0042
PROTOCOLO Nº 15.432/2015
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL - EXERCÍCIO 2014 - PSD - MUNICÍPIO DE JARDIM
INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
PRESIDENTE DO PARTIDO: CREMILDA SAMPAIO NEVES BRINGEL
ADVOGADO: EMANUEL PINHEIRO DE ALMEIDA ALCÂNTARA, OAB-CE Nº 17.077
Nos autos do processo acima referenciado, foi prolatada a seguinte sentença:
SENTENÇA
Trata-se de Prestação de Contas Partidárias Anuais, referentes ao exercício financeiro de 2014, apresentada nos termos dos
arts. 17, III, da Constituição Federal e 32, da Lei n.º 9.096/1995.Conforme relatório preliminar, verificou-se a ausência de
documentos importantes para a análise das presentes contas, contudo, mesmo após intimada a suprir a falta, a Agremiação
restou silente (fls. 55).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como desaprovadas, diante da omissão de
documentos essenciais à apreciação da confiabilidade das contas (fls. 59-60).
É o sucinto relatório. Decido.
O teor da Res. TSE n.º 23.464/2014, que traz:
"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(...)
III – pela desaprovação, quando:
(...)
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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b) os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas parcialmente, e não seja
possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário; ou" (grifos)
Verifico que o Partido não apresentou os importantes documentos previstos no art. 29, incisos IV e V, da resolução citada.
ISTO POSTO, tendo em vista o descumprimento das obrigações previstas nas normas que regulamentam o tema, JULGO
DESAPROVADAS as contas partidárias anuais (exercício 2014) do PSD de Jardim/CE, com fundamento no art. 46, III, "b" da
Res. TSE n.º 23.464/2014.
Publique-se e registre-se. Expedientes necessários.
Transitado em julgado, arquive-se
Juazeiro do Norte/CE, 19 de dezembro de 2017.
Luís Sávio de Azevedo Bringel
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

