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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
DECISÃO NO PAD N.º 14.449/2020
LISABELE EVANGELISTA BENEVIDES MORAES, Analista Judiciária deste Regional, matrícula TRE/CE n.° 89.210, lotada
na Seção de Processamento I - SPRO1, solicita a averbação em seus assentamentos funcionais do período trabalhado na
condição de servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - TRT/8, compreendido entre 06.01.2014 a 15.09.2019,
integralizando 2079 (dois mil e setenta e nove) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição - CTC acostada aos autos
(Doc. nº 109.709/2020).
A Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP (Doc. nº 112.730/2020) e a Secretaria de Controle Interno -SCI (Doc. nº
117.002/2020) manifestaram-se pelo deferimento do pleito, com fundamento no art. 100 da Lei nº 8.112/1990.
ISSO POSTO, adoto como razão de decidir as informações da SGP e da SCI, na forma do artigo 50, §1°, da Lei n.º
9.784/19991, e com fundamento no artigo 100 da Lei n.º8.112/19902, DEFIRO a averbação do período de 06.01.2014 a
15.09.2019, relativo ao tempo em que a requerente laborou na condição de servidora efetiva do Tribunal Regional do Trabalho
da 8ªRegião - TRT/8 (Doc. nº 109.709/2020), para todos os fins. À Secretaria de Gestão de Pessoas, para os registros
necessários.
Fortaleza/CE, 28 de julho 2020.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
1. Art. 50. (...)§1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos deanteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
2. Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
CALENDARIO DAS SESSOES DO PLENO
Para ciência dos interessados, torno público que o T.R.E. do Ceará realizará, no mês de AGOSTO DE 2020, sessões
ordinárias nos seguintes dias e horários:

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Dia 7
10h

Dia 10
10h

Dia 11
10h

Dia 17
10h

Dia 18
10h

Dia 24
10h

Dia 25
10h

Dia 31
10h
Obs.:Enquanto perdurar a pandemia, todas as sessões serão realizadas por videoconferência.
FORTALEZA, 29 DE JULHO DE 2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETORA-GERAL
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Processo PAD n.º 20.046/2019. Espécie: Anulação do Pregão Eletrônico N.º51/2020, cujo objeto seria a aquisição de lanches
para mesários. O Diretor-Geral declarou a nulidade do Pregão Eletrônico N.º 51/2020, Considerando a manifestação da ASDIR
e da SCI, visto que a Assessoria entende, em concordância com a nota Técnica da SCI que a participação exclusiva, prevista
no subitem 2.1 do Edital fere o disposto no inciso I, § 1º, do art.3º da Lei nº 8.666/93, pois a Administração deve observar os
princípios da isonomia e o da livre concorrência, sendo vedadas cláusulas ou condições que estabeleçam preferências
irrelevantes ao objeto do contrato e que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame. Tal limitação injustificada pode
afastar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral.
Data: 28/07/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 62/2020. Objeto:
Material de consumo necessário para o retorno das atividades, conforme as especificações do edital e seus anexos. Edital
disponível a partir do dia 30/07/2020. Entrega das propostas a partir de 30/07/2020. Abertura das propostas: 12/08/2020, às
14:00 horas, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 29/07/2020.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 63/2020. Objeto:
Aquisição de máscaras, face shield e tapetes sanizantes, conforme as especificações do edital e seus anexos. Edital disponível
a partir do dia 30/07/2020. Entrega das propostas a partir de 30/07/2020. Abertura das propostas: 13/08/2020, às 14:00 horas,
horário de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 29/07/2020.
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Atos Diversos
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO
14º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com REALIZA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
Objeto: visa ao acréscimo de 68 (sessenta e oito) postos de operadores de telemarketing para o período de 19/10 a
15/11/2020. O acréscimo corresponde ao valor de R$ 154.064,75 (cento e cinquenta e quatro mil, sessenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos), equivalente ao percentual de 6,92% do valor global inicial atualizado do Contrato, conforme memória
de cálculo em anexo. Fundamento: na Lei n.º 8.666/93 e na autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º 19.982/2019.
Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 28/07/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 53/2020
Pregão Eletrônico n.º 53/2020. Processo n.º 12.097/2020. Objeto: é a contratação de empresa para prestação de serviços de
transporte terrestres de servidores, empregados e colaboradores a serviço do TRE/CE, por demanda, no âmbito do Estado do
Ceará. O objeto foi adjudicado à empresa: I 9 SOLUTIONS – SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO, CNPJ: 11.735.329/000117, valor: R$ 28.683,76. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:23/07/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0601982-96.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESIDÊNCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601982-96.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 SABRINA MILANE VERAS CAMPOS DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: SABRINA MILANE VERAS CAMPOS
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ALEXANDRE ROCHA DE FREITAS - CE35707
IMPUGNANTE: NOVVA REALIZADORES LTDA ME
Advogados do(a) IMPUGNANTE: ALEXANDRE BRENANA DA SILVA - CE14916, NATALIA CATUNDA SABOIA AMORIM
MARTINS - CE25584, NATALIA ARRAES DE AQUINO MARTINS - CE27148, LEANDRO ARRAES DE AQUINO MARTINS CE28219, LEANDRO VIANA FROTA - CE29049, ALICE GONDIM SALVIANO DE MACEDO - CE18158, OTHONIEL SILVA
MARTINS - CE4508, FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS - CE9324, ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS - CE6556
IMPUGNADO: SABRINA MILANE VERAS CAMPOS
Advogado do(a) IMPUGNADO: PAULO ALEXANDRE ROCHA DE FREITAS - CE35707
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral, ID 3329027, interposto por NOVVA REALIZADORES LTDA ME, que impugnou
as contas de campanha de SABRINA MILANE VERAS CAMPOS, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas Eleições
2018.
Este Regional, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente por meio do Acórdão ID 3297127, manteve a
decisão monocrática ID 2849327, que julgou improcedente a impugnação e aprovou com ressalvas as contas de campanha da
mencionada candidata.
A recorrente alega, em síntese, que este Regional violou disposição constitucional e de lei.
Éo relatório no essencial.
Passo àanálise da admissibilidade.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o Recurso Especial Eleitoral restringe-se àverificação da existência de
seus pressupostos gerais e específicos.
De início, observo que foram atendidos os pressupostos recursais genéricos intrínsecos e extrínsecos: cabimento, legitimidade,
interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade e regularidade formal.
O recurso especial eleitoral tem previsão no art. 121, §4º, incisos I e II da Constituição Federal de 1988[1], bem como no art.
276, inciso I, alíneas “a” e “b” do Código Eleitoral[2].
Verifico que, ao argumentar que houve violação da Carta Magna brasileira ou de lei, a principal insatisfação da recorrente está
relacionada ao fato de que o TRE-CE indeferiu a oitiva de testemunhas requerida por ela. Observa-se isso no início de sua
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peça recursal quando sustenta que este Regional deixou “[...] de garantir a ampla defesa e o pleno contraditório em razão do
alegado e da oitiva das testemunhas requeridas, sem a respectiva justificativa legal e válida [...].” (destaquei)
A recorrente defende, não apenas neste recurso, mas também em outras manifestações, que a mencionada candidata a
contratou e não adimpliu parcialmente o contrato na importância de R$ 64.222,23 (sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e
dois reais e vinte e três centavos), pretendendo provar tal fato por meio da oitiva de testemunhas. A recorrente alega, portanto,
que foram violados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
A recorrente, ao ser parte num processo, pode requerer a oitiva de testemunhas e outras providências que entender cabíveis,
todavia, cabe ao julgador verificar se são pertinentes.
Verifica-se nos autos que a recorrente afirma que houve reunião entre ela e a citada candidata. Que após essa reunião, “[...]
acertados os valores da contrapartida financeira, pelos serviços a serem executados, em 03 de agosto de 2018, a NOVVA
REALIZADORES organizou profissionais, equipes e equipamentos e iniciou os seus serviços àmencionada candidata, o que o
fielmente o fez até o termino da Campanha Eleitoral, tendo inclusive sublocado um veículo Kombi para ‘adesivar’ e
disponibilizar para a campanha.”
Ora, se a reunião ocorreu e o suposto valor total seria de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), segundo afirma a
recorrente, como, então, consta no contrato (ID 869877), datado de 4 de setembro de 2018, apenas o valor de R$ 75.777,77
(setenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)?
Como bem pontuou a decisão ID 2849327, “[...] a Impugnante fundamenta sua tese em um suposto aditivo ao contrato principal
que sequer encontra-se assinado [...]”. Soma-se a isso o fato de “[...] o suposto aditivo sequer émencionado no contrato
principal ou tampouco éafirmado neste que o referido pagamento refere-se a uma parcela do pagamento integral”.
A recorrente declara no presente apelo que “em razão de suas atividades, ao longo de sua existência, dentre outros, realizou
trabalhos para diversas campanhas políticas, para Prefeito, Vereador, Deputados Estaduais e Federal, além da Campanhas
para o Governo Estadual”, sendo convidada pela citada candidata, “[...] uma vez conhecida no meio eleitoral, dado a sua
seriedade e competência [...].”
Ora, como uma empresa com essa experiência no meio eleitoral, ciente de que a referida candidata necessitaria apresentar
contrato escrito e outros documentos comprobatórios àJustiça Eleitoral, como a recorrente não tem contrato escrito para provar
o alegado? Com toda essa expertise, como presta serviços da monta de mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sem
contrato? Como poderia fazer prova de tal crédito no caso de eventual inadimplência de algum contratante?
O Código Civil[3], ao mencionar que um fato jurídico pode ser provado mediante testemunha, dispôs no parágrafo único do art.
227: “qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal éadmissível como subsidiária ou complementar da
prova por escrito”.[4] A recorrente não possui outro contrato, nem aditivo assinado pela mencionada candidata.
No caso dos autos, foram respeitados todos os direitos da recorrente. Ela impugnou as contas da candidata SABRINA MILANE
VERAS CAMPOS, apresentou documentos etc. Foram analisadas suas alegações.
Vislumbra-se eventual interesse da recorrente em formar para si um título executivo judicial nessa prestação de contas, o que
eventualmente deveria ser requerido no âmbito da Justiça comum, consoante pontuado no Acórdão ID 3297127. O recurso
especial eleitoral não se presta a esse desiderato.
Não merece prosperar o presente recurso.
ISSO POSTO, não atendidos os requisitos necessários àsua interposição, nego seguimento ao recurso especial.
Caso seja interposto recurso em face da presente decisão, intimem-se a parte recorrida para que ofereça contrarrazões ao
Recurso Especial e ao Agravo, nos termos da Súmula TSE n° 71[5] e dos artigos 279 do Código Eleitoral[6] e 1.042 do Código
de Processo Civil[7]. Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
ÀSecretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
[1] CF/88. Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das
juntas eleitorais.
[...]
§4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:
I –forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;
II –ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
[...].
[2] Código Eleitoral. Art. 276. As decisões dos Tribunais Regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe
recurso para o Tribunal Superior:
I –especial:
a) quando forem proferidas contra expressa disposição de lei;
b) quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais.
[...]
[3] Código Civil. Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:
[...]
III - testemunha;
[...]
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[4] O CPC, art. 1072, II, revogou apenas o caput do art. 227, Código Civil, já que faz menção expressa apenas ao caput.
Ratifica esse entendimento o doutrinador Cristiano Sobral: “[...] o atual CPC, Lei nº 13.105/2015, o revogou, mantendo-se em
vigor o seu parágrafo único [...].” (PINTO, Cristiano Vieira Sobral. Direito civil sistematizado. 11.ed. Salvador: Juspodivm, 2019,
p. 274)
[5] Súmula 71 do TSE: “Na hipótese de negativa de seguimento ao recurso especial e da consequente interposição de agravo,
a parte deverá apresentar contrarrazões tanto ao agravo quanto ao recurso especial, dentro do mesmo tríduo legal.”
[6] Código Eleitoral. Art. 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro em 3 (três) dias, agravo de
instrumento. [...]
[7] CPC. Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso
extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
Processo 0602942-52.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESIDÊNCIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602942-52.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO CEARÁ DO PATRIOTA
REQUERENTE: REGINA DE MORAES BRAGA, SAMUEL MORAES BRAGA
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600, MARIO CARNEIRO
BARATTA MONTEIRO FILHO - CE6427
Advogados do(a) REQUERENTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600, MARIO CARNEIRO
BARATTA MONTEIRO FILHO - CE6427
DESPACHO
As contas referentes às Eleições 2018 do órgão estadual no Ceará do Partido Patriota-PATRI foram desaprovadas em decisão
exarada por este Regional, Acórdão ID 3731977, com trânsito em julgado em 12 de junho de 2020, conforme certidão ID
3827077. Esta decisão impôs ao mencionado partido a suspensão de cotas do fundo partidário por 3 (três) meses[1], como
também a devolução ao Tesouro Nacional de R$ 6.930,00 (seis mil, novecentos e trinta reais).
Considerando a decisão acima, determino que se notifique a agremiação partidária, por meio de seu(s) advogado(s)
habilitado(s) nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional a quantia mencionada conforme
consignado na decisão exequenda, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) emitida por este Tribunal.
Transcorrido in albis o prazo, remetam-se os fólios àAdvocacia-Geral da União (AGU) no Ceará, para fins de cobrança, em
cumprimento ao disposto no art. 82, §1º da Resolução TSE n.º 23.553/2017[2].
Efetuado o recolhimento e não havendo outras providências, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
[1] Res. TSE 23.553/2017. Art. 77. [...]
§4º O partido que descumprir as normas referentes àarrecadação e àaplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder
econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
[...]
§6º A sanção prevista no §4º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que desaprovar
as contas do partido político ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou
será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como irregular, não podendo ser
aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco)
anos de sua apresentação.
[...] (destaquei)
[2] Res. TSE 23.553/2017. Art. 82. [...]
§1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de
cópia digitalizada dos autos àrepresentação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§2º Na hipótese do §1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos
da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial. (destaquei)
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Processo 0600116-82.2020.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600116-82.2020.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTE: FRANCISCO REGINALDO ROLIM DE SOUSA
Advogados do(a) REQUERENTE: MIGUEL MACHADO ALEXANDRINO - CE39837, MIGUEL ALEXANDRINO DA SILVA
NETO - CE21748, LUCAS MOREIRA DE CASTRO - CE37123, WALNEI MACHADO DE CASTRO - CE5386
REQUERIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB, COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA - CE, PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL FORTALEZA/CE
Advogado do(a) REQUERIDO: FILLIPE FREIRE DE MELO - CE034618
DECISÃO
Trata-se de Petição apresentada por FRANCISCO REGINALDO ROLIM DE SOUSA, pela qual requer seja declarada a
inexistência de sua filiação ao PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA –PMB, com o fito de ser validada sua inscrição junto ao
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO –PSC para fins de candidatura nas Eleições 2020.
O Peticionante (ID 3592027) alega que pretende ser candidato a vereador no pleito de 2020 e, para tanto, iniciou diálogos com
o Partido da Mulher Brasileira –PMB, mas não concluiu sua filiação. Aduz que, posteriormente, foi procurado pelo Partido
Social Cristão –PSC para o qual, enfim, decidiu ingressar. Acrescentou que foi registrado no sistema FiliaWeb, como filiado ao
PSC, na data de 18/01/2020.
Em seguida, afirma que, em consulta ao referido sistema, descobriu que sua filiação ao PSC estava cancelada, em razão de
filiação subsequente ao PMB datada de 17/02/2020, sem qualquer autorização sua. Sustenta que os dirigentes estadual e
municipal do PMB não lhe apresentaram justificativa para tal situação ou mesmo lhe forneceram ficha de filiação
correspondente, de sorte a caracterizar conduta irregular daquela agremiação partidária.
Em despacho (ID 3602127), determinei a citação do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA –PMB, Estadual e Municipal de
Fortaleza, para manifestação e apresentação, na oportunidade, de eventual ficha de filiação e/ou desfiliação do peticionante.
Determinei, ainda, o encaminhamento dos autos àCoordenadoria de Supervisão e Fiscalização do Cadastro Eleitoral –COFIC
para fornecimento de informações, obtidas junto ao sistema ELO, acerca da efetiva filiação do Sr. FRANCISCO REGINALDO
ROLIM DE SOUSA, anexando, para tanto, a correspondente lista interna extraída do sistema FiliaWeb.
Em Contestação (ID 3651327), o PMB Estadual manifestou-se nos autos, bem como juntou documentação (ID’s 3651377,
3651877, 3651427, 3651477, 3651527, 3651577, 3651627, 3651677, 3651727, 3652777 e 3651827).
Em certidão (ID 3747227), a SEDAP faz juntada de certidão de filiação do peticionante (ID 3747277).
Em novo despacho (ID 3761577), determinei providências no sentido de citação do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA –
PMB/Nacional; certificação nos autos quanto a não manifestação do PMB/Municipal de Fortaleza; quanto àexistência de outras
ações, seja administrativa ou judicial, envolvendo as mesmas partes do processo em epígrafe e para o cumprimento da parte
final do despacho (ID 3602127), notadamente quanto ao encaminhamento dos autos àCoordenadoria de Supervisão e
Fiscalização do Cadastro Eleitoral –COFIC para os fins ali indicados. Em seguida, que o feito fosse enviado àProcuradoria
Regional Eleitoral para manifestação.
De acordo com certidão (ID 3774077), não houve manifestação do Diretório Municipal do PMB quanto ao despacho (ID
3602127). Os autos não chegaram a ser encaminhados a COFIC e o PMB/nacional mesmo citado não se manifestou (Ids
3784727 e 3834627).
Em Petição (ID 3808177), o Sr. Francisco Reginaldo Rolim de Sousa afirmou que houve falha de comunicação entre sua
assessoria e o PMB. Acrescentou que, em Processo Administrativo tramitando no Juízo Eleitoral da 115ª ZE, foram canceladas
filiações antigas para prevalecer sua inscrição ao quadro de filiados do PMB, por ser a mais recente. Aduziu, ainda, que houve
também acordo amigável para sua permanência na retrocitada agremiação. Requereu, assim, a desistência da presente ação.
De acordo com certidão (3833277), foram juntados arquivos referentes àpesquisa sobre ações que tramitam nesta Justiça
Especializada, tanto no 1º como no 2º grau, com processos físicos e eletrônicos, em atendimento ao despacho (ID 3761577).
Em Parecer (ID 4101077), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito.
Éo relatório.
Decido.
Como visto, cuida-se de pedido para declaração de inexistência de filiação ao Partido da Mulher Brasileira –PMB –sediado no
Município de Fortaleza.
A propósito, em atendimento ao despacho (ID 3761577), foi realizada pesquisa sobre ações, seja administrativa ou judicial,
envolvendo as mesmas partes do presente feito, cuja relação segue abaixo:
- documento (ID 3833327) - Processos no 2º Grau, tendo como parte o PMB e Francisco Reginaldo Rolim de Sousa;
- documento (ID 3833377) - Processos no 1º Grau, tendo como parte o PMB e Francisco Reginaldo Rolim de Sousa;
- documento (ID 3833427) –trâmite processual do RE Nº 21-17.2018.6.06.0083 no SADP, constando como Recorrente
Francisco Reginaldo Rolim de Sousa;
- documento (ID 3833477) –trâmite processual da PC 331-13.2016.6.06.0012 no SADP, constando como Interessado o Partido
da Mulher Brasileira e
- documento (ID 3833527) –trâmite processual do RE Nº41-68.2016.6.06.0021 no SADP, constando como Recorrente o PMB,
Municipal.
Em princípio, cumpre reproduzir o inteiro teor dos arts. 19 e 22 da Lei nº 9.096/95, verbis:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos.
§1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária
e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações
cabíveis.
§2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente àJustiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
caput deste artigo.
§3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do
cadastro eleitoral.
§4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos partidos políticos, conforme sua
circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as
relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF),
endereço, telefones, entre outras.
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
I - morte;
II - perda dos direitos políticos;
III - expulsão;
IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da
decisão.
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral
determinar o cancelamento das demais.
Além disso, importa reproduzir, ainda, o disposto nos arts. 22 e 23, da Resolução-TSE nº 23.596/2019, que dispõe sobre a
filiação partidária, institui o Sistema de Filiação Partidária (FILIA), disciplina o encaminhamento de dados pelos partidos
políticos àJustiça Eleitoral, entre outras providências:
Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas
automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único).
Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, serão expedidas, pelo TSE, notificações ao
filiado e aos partidos envolvidos.
§1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal ao endereço constante do cadastro
eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela rede mundial de computadores, no espaço destinado àmanutenção de
relações de filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
§2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo deverá ser autuado na classe Filiação Partidária
(FP) e será de competência do juízo eleitoral da zona de inscrição do filiado.
§3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta, contados da realização do processamento das
informações.
§4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao Ministério Público, por cinco dias, após os
quais, com ou sem manifestação, o juiz decidirá em idêntico prazo.
§5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub judice até que haja o registro da
decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no Sistema de Filiação Partidária.
§6º Para fins do disposto no §1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar seus filiados a manter atualizados seus
dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral.
§7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro de filiação ou na sua retificação, o juiz
eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral para as providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade
pela prática de crimes eleitorais.
A partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o pedido relativo a existência simultânea de filiações, deve ser
encaminhado ao Juízo Eleitoral competente, que, no caso, trata-se da zona eleitoral da 115ª ZE, e não este juízo de segundo
grau.
Desta forma, nos termos do art. 64, §1º do CPC/2015, seria o caso de declarar a incompetência deste juízo de segundo grau
para análise e julgamento do feito.
No entanto, foi realizado pedido de desistência da ação (ID 3808177), uma vez que o próprio Juízo da 115ª ZE (ID 3808277)
reconheceu a filiação do Peticionante ao PMB por ser a mais recente, além do que o autor alegou ter realizado acordo
amigável com a referida agremiação partidária para sua permanência e candidatura como vereador no pleito eleitoral de 2020.
Destaco trecho da decisão de primeiro grau (ID 3808277), verbis:
“(…) Os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que não houve a alegada má-fé do PMB em filiar o
requerente, sem o seu consentimento, como aduzido por ele.
Éfato inconteste e reconhecido que o recorrente pertence ao PMB, tendo, inclusive, assumido cargos de direção dentro da
agremiação. Não épossível aferir dos documentos anexados que o recorrente tentou proceder àsua desfiliação dentro do prazo
legal para se candidatar.
Cumpre destacar, que, conforme dispõe o artigo 21, da Lei nº 9.96/1995, “para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação
escrita ao órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito”. Essas peças fundamentais ao deslinde
da presente ação não foram juntadas ao processo, o que corrobora o entendimento de que o requerente não extinguiu sua
antiga relação partidária ao se vincular ao PSC.
Partindo da interpretação do sistema jurídico segundo o enfoque da autonomia partidária, a atuação da Justiça Eleitoral com
relação àfiliação partidária ésomente a de fiscalizar (impedir coexistência), dar publicidade, e arquivar, além de emitir certidões
que comprovem a condição de filiado do interessado, cabendo ainda a ressalva de que nem mesmo a ausência do nome de
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um filiado na lista encaminhada àJustiça Eleitoral édefinitiva, uma vez que a prova de filiação “pode ser suprida por outros
elementos de prova de oportuna filiação”, conforme Súmula nº 20 do Tribunal Superior Eleitoral.
A atual LPP (Lei nº 9.096/95) extinguiu o controle por meio de fichas de filiação, cabendo ao Partido tão somente encaminhar
relação de filiados nos meses de abril e outubro, para efeito de “arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
candidatura a cargos eletivos.” (LPP, art. 19, caput). Obedecendo àdeterminação legal, o PMB enviou àJustiça Eleitoral lista de
filiados, na qual constava o nome do requerente, tendo em vista que o mesmo não apresentou pedido de desfiliação ao partido
e nem comunicou tal fato ao Juiz Eleitoral.
Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO do requerente, tendo em vista que não foram atendidas as exigências legais
constantes na Lei n° 9.096/95, em seu art. 21, caput, e parágrafo único, fato que pode ser comprovado através do Sistema de
Filiações da Justiça Eleitoral, que, no caso em tela, após o devido processamento das listas de filiados e da constatação de
dupla filiação partidária, cancelou as filiações antigas e fez prevalecer àfiliação ao PMB, pois éa mais recente. (…)".
Em seu parecer (ID 4101077), a Procuradoria Regional Eleitoral assim opinou:
“(…) Entretanto, no caso dos autos, consta a informação de que o juízo competente para decidir sobre a dupla filiação do
eleitor FRANCISCO REGINALDO ROLIM DE SOUSA, que éo juiz eleitoral da 115ª ZE, já se pronunciou sobre o caso, em
momento posterior ao ingresso da presente ação, e decidiu pelo reconhecimento da filiação do autor ao PMB, por ser a filiação
mais recente (doc. 3808277). Diante de tal decisão, o próprio autor pede a desistência desta ação, tendo em vista ter se
acertado com o PMB em permanecer na agremiação e lançar-se candidato no pleito eleitoral vindouro.
Em sendo assim, por questão de economia processual, este órgão do Ministério Público Eleitoral entende que resta
desnecessário o encaminhamento dos autos ao juízo da 115ª ZE, por se tratar de discussão já resolvida naquela instância,
razão pela qual opina pela extinção do feito.”
Destaco, ainda, que foram observadas as formalidades legais (CPC, art. 105) com a outorga de poderes específicos ao
advogado subscritor da petição de desistência (DOC 3808177), conforme instrumento de procuração (DOC 3784677).
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII, do Código de Processo Civil, em harmonia com
o parecer ministerial (ID 4101077), homologo a desistência da presente ação e julgo extinto o processo, sem resolução de
mérito.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 29 de julho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO
Juíza Relatora
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
005ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600096-76.2020.6.06.0005
JUSTIÇA ELEITORAL 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600096-76.2020.6.06.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE
REPRESENTANTE: LUIS EDUARDO VIANA VIEIRA, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
DE GUARAMIRANGA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - CE18185, CASSIO FELIPE
GOES PACHECO - CE17410, LARISSA GUERREIRO FREIRE - CE42168 Advogados do(a) REPRESENTANTE: LEONARDO
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ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - CE18185, CASSIO FELIPE GOES PACHECO - CE17410, LARISSA
GUERREIRO FREIRE - CE42168
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) REPRESENTADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
INTIMAÇÃO O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica as partes REPRESENTANTE e REPRESENTADO, por meio de
seus advogados acima referidos, a respeito da inclusão de sentença id 2894044, que poderá ser acessada nos autos digitais
da REPRESENTAÇÃO (11541) n. 0600096-76.2020.6.06.0005. Nos termos do art. 22 da Resolução TSE n.° 23.608/2019, que
dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997 para as eleições, o
prazo para recurso contra a sentença proferida em id 2894044 éde 1 (um) dia, a contar desta intimação. BATURITÉ, 29 de
julho de 2020.

015ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600012-45.2020.6.06.0015
JUSTIÇA ELEITORAL 015ª ZONA ELEITORAL DE ICÓ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600012-45.2020.6.06.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE ICÓ CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RESPONSÁVEL:
PEDRO SERGIO TEIXEIRA DANTAS, RAIMUNDO EDUARDO DE FREITAS JUNIOR, JOSE GONCALO FILHO, VICTOR
LUIZ MONTEIRO PONTES
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO MORAES RIBEIRO NETO - CE32538 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JOAO
MORAES RIBEIRO NETO - CE32538
EDITAL Nº 16/2020
DE ORDEM do Dr. Ramon Aranha da Cruz, MM Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, municípios de Icó, Orós e Umari, no uso
de suas atribuições legais, ...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB em ICÓ/CE apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos –DAMR referente ao
Exercício Financeiro de 2019, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, com fulcro na Res. TSE n
º23.5604/2019.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico - DJE, bem como sua afixação no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Icó-CE, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2020. Eu, Raphael Bezerra Vieira Lima,
Técnico Judiciário, Mat. TRE/CE nº 80.205, o digitei, conferi e subscrevo.
Raphael Bezerra Vieira Lima
Técnico Judiciário –Mat. 80.205
Chefe de Cartório da 15ª Zona/CE

Processo 0600009-90.2020.6.06.0015
JUSTIÇA ELEITORAL 015ª ZONA ELEITORAL DE ICÓ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600009-90.2020.6.06.0015 / 015ª ZONA ELEITORAL DE ICÓ CE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ICO RESPONSÁVEL: ALEXSANDRO
DE OLIVEIRA SILVA, MARIA LIMA DE ASSIS, CLEUDIBERTO DANTAS DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: KERGINALDO CANDIDO PEREIRA - CE18629-B
EDITAL 16/2020
DE ORDEM do Dr. Ramon Aranha da Cruz, MM Juiz Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, municípios de Icó, Orós e Umari, no uso
de suas atribuições legais, ...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT em
ICÓ/CE apresentou suas contas anuais referentes ao Exercício Financeiro de 2019, facultando a qualquer interessado, no
prazo de 5 (cinco) 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 na Res. TSE n º23.604/2019.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico - DJE, bem como sua afixação no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Icó-CE, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020. Eu, Raphael Bezerra Vieira Lima,
Técnico Judiciário, Mat. TRE/CE nº 80.205, o digitei, conferi e subscrevo.
Raphael Bezerra Vieira Lima
Técnico Judiciário –Mat. 80.205
Chefe de Cartório da 15ª Zona/CE
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017ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600052-21.2020.6.06.0017
JUSTIÇA ELEITORAL 017ª ZONA ELEITORAL DE ITAPIPOCA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600052-21.2020.6.06.0017 / 017ª ZONA ELEITORAL DE ITAPIPOCA CE
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA DE TURURU-CE INTERESSADO: BRUNA REGIA
BARBOSA DE OLIVEIRA, JAFIA VITAL ALVES
Advogados do(a) REQUERENTE: ALFREDO JADER LOBO CAVALCANTE FILHO - CE27926, JOSE ABILIO PINHEIRO DE
MELO - CE14899, GIANA CARLA VASCONCELOS SALES GALDINO ALBUQUERQUE - CE39634, GRAZIELLY
FERNANDES MAGALHAES - CE40373
SENTENÇA
Trata-se da prestação de contas do Progressistas –PP de Tururu, referente àarrecadação e aplicação de recursos no exercício
financeiro de 2019, apresentadas no dia 25/06/2020.
Com a inicial, foi apresentada declaração de ausência de movimentação de recursos no exercício, bem como procuração
subscrita pela presidente do partido e substabelecimento firmado pelo causídico constituído originariamente para representar o
partido (documentos ID números 1916285, 1916451 e 1916452).
A tesoureira do partido constituiu advogados nos autos, documentos ID números 2130021 e 2130305.
Foi certificado nos autos (documento ID n° 2290626) que o partido não possuía órgão diretivo municipal em Tururu no exercício
de 2019.
Eis o que importava relatar. Vieram-me os autos conclusos.
Passo a fundamentar para ao final decidir.
Preceitua a Lei dos Partidos Políticos (Lei n.° 9.096/1995):
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, àJustiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de
junho do ano seguinte.
(...)
§4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas àJustiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis àReceita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
No presente caso, a falta de interesse processual pode ser constatada de plano. Éque, se não havia diretório municipal do
partido no exercício de 2019, consequentemente não há obrigação de prestar contas relativamente àquele período, pois não
havia pessoa jurídica apta a praticar atos legítimos, arrecadar recursos nem realizar despesas.
Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.
P. R. I.
Cumpra-se.
Itapipoca/CE, 23 de julho de 2020.
Leslie Anne Maia Campos
Juíza Eleitoral
Processo 0600067-87.2020.6.06.0017
JUSTIÇA ELEITORAL 017ª ZONA ELEITORAL DE ITAPIPOCA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600067-87.2020.6.06.0017 / 017ª ZONA ELEITORAL DE ITAPIPOCA CE
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ITAPIPOCA - CE MUNICIPAL
SENTENÇA
Trata-se de procedimento instaurado por determinação deste Juízo para tomada das contas do PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL –PC do B de Itapipoca, referente àarrecadação e aplicação de recursos no exercício financeiro de 2019, que não
teriam sido ajuizadas até o dia 30/06/2020, em desacordo com o disposto no art. 32 da Lei n.° 9.096/1995.
Foi certificado nos autos (documento ID n° 2785607) que o partido apresentou as contas no dia 03/07/2020, conforme
processo registrado sob n.° 0600081-71.2020.6.06.0017.
Eis o que importava relatar. Vieram-me os autos conclusos.
Passo a fundamentar para ao final decidir.
Pois bem, o ajuizamento da prestação de contas em novo processo ocasionou na perda superveniente do objeto do presente
feito, não mais subsistindo a necessidade do seu prosseguimento.
Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.
P. R. I.
Cumpra-se.
Itapipoca/CE, 23 de julho de 2020.
Leslie Anne Maia Campos
Juíza Eleitoral
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Editais
Processo 0600081-71.2020.6.06.0017
JUSTIÇA ELEITORAL 017ª ZONA ELEITORAL DE ITAPIPOCA CE
Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº: 0600081-71.2020.6.06.0017
Assunto: Prestação de Contas Partidárias - Exercício Financeiro de 2019.
Município: ITAPIPOCA-CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL INTERESSADO: LUIS CARLOS PAES DE CASTRO, SONIA MARIA
PINHEIRO DE FREITAS RESPONSÁVEIS: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL ITAPIPOCA - CE MUNICIPAL, JOSE
RIBAMAR MARQUES FARIAS, presidente municipal, MARIA DAS GRACAS MOURA ALBUQUERQUE, tesoureira municipal.
Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA SILVA - CE27046
EDITAL 31/2020
A Excelentíssima Dra. LESLIE ANNE MAIA CAMPOS, Juíza da 17ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, nos termos do art. 31 ,
parágrafo 2º, da Resolução TSE n° 23.604/2019, faz saber aos interessados que foram apresentadas as contas do exercício
financeiro de 2019 do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B de Itapipoca-CE, ficando cientes que o Ministério Público
Eleitoral ou qualquer interessado poderá impugná-las no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet, no
endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam.
Itapipoca/CE, 21 de julho de 2020.
Leslie Anne Maia Campos
Juíza Eleitoral
Processo 0600059-13.2020.6.06.0017
JUSTIÇA ELEITORAL 017ª ZONA ELEITORAL DE ITAPIPOCA CE
Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº: 0600059-13.2020.6.06.0017
Assunto: Prestação de Contas Partidárias - Exercício Financeiro de 2019.
Município: ITAPIPOCA-CE
INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB - DIRETORIO MUNICIPAL, JOAO RIBEIRO
BARROSO, presidente, ANDRE LIMA OLIVEIRA, tesoureiro. Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE WAGNER RIAN
TEIXEIRA - CE30440-B
EDITAL 30/2020
A Excelentíssima Dra. LESLIE ANNE MAIA CAMPOS, Juíza da 17ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, nos termos do art. 31 ,
parágrafo 2º, da Resolução TSE n° 23.604/2019, faz saber aos interessados que foram apresentadas as contas do exercício
financeiro de 2019 do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Itapipoca-CE, ficando cientes que o
Ministério Público Eleitoral ou qualquer interessado poderá impugná-las no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação
deste edital
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet, no
endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam.
Itapipoca/CE, 21 de julho de 2020.
Leslie Anne Maia Campos
Juíza Eleitoral
Processo 0600058-28.2020.6.06.0017
JUSTIÇA ELEITORAL 017ª ZONA ELEITORAL DE ITAPIPOCA CE
Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº: 0600058-28.2020.6.06.0017
Assunto: Prestação de Contas Partidárias - Exercício Financeiro de 2019.
Município: ITAPIPOCA-CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL, estadual do Ceará, JAMARIA DAVILA ROCHA, tesoureira estadual, HEITOR
RODRIGO PEREIRA FREIRE, presidente estadual. INTERESSADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ITAPIPOCA-CE MUNICIPAL, SAULO WESLEY RODRIGUES MARTINS, presidente municipal, ROSANA HILLARY GOMES MAGNO,
tesoureira municipal. Advogados do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO FEITOSA CARVALHO GOMES - CE13398, DIEGO DE
ANDRADE TRINDADE - CE40867-A, LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
EDITAL 32/2020
A Excelentíssima Dra. LESLIE ANNE MAIA CAMPOS, Juíza da 17ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, nos termos do art. 44,
inciso I, da Resolução TSE n° 23.604/2019, faz saber aos interessados que foram apresentadas as contas do exercício
financeiro de 2019 ( declaração de ausência de movimentação de recursos) do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL de
Itapipoca-CE, ficando cientes que o Ministério Público Eleitoral ou qualquer interessado poderá impugná-las no prazo de 3
(três) dias, contados da publicação deste edital
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet, no
endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam.
Itapipoca/CE, 21 de julho de 2020.
Leslie Anne Maia Campos
Juíza Eleitoral
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Processo 0600056-58.2020.6.06.0017
JUSTIÇA ELEITORAL 017ª ZONA ELEITORAL DE ITAPIPOCA CE
Processo: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº: 0600056-58.2020.6.06.0017
Assunto: Prestação de Contas Partidárias - Exercício Financeiro de 2019.
Município: ITAPIPOCA-CE
REQUERENTE: DIRETORIO PARTIDO DOS TRABALHADORES RESPONSÁVEIS: RAIMUNDO PIRES DA MOTA,
FRANCISCA LIZIANY MEDEIROS DE OLIVEIRA Advogado do(a) INTERESSADO: WILKER MACEDO LIMA - CE22542
EDITAL 29/2020
A Excelentíssima Dra. LESLIE ANNE MAIA CAMPOS, Juíza da 17ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará, nos termos do art. 31 ,
parágrafo 2º, da Resolução TSE n° 23.604/2019, faz saber aos interessados que foram apresentadas as contas do exercício
financeiro de 2019 do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de Itapipoca-CE, ficando cientes que o Ministério Público
Eleitoral ou qualquer interessado poderá impugná-las no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet, no
endereço https://pje1g.tse.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam.
Itapipoca/CE, 21 de julho de 2020.
Leslie Anne Maia Campos
Juíza Eleitoral

018ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600013-21.2020.6.06.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE ASSARÉ CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600013-21.2020.6.06.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE ASSARÉ CE
REQUERENTE: TEREZA GONCALVES DE ALENCAR
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES DIAS - CE10416
INTERESSADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS ASSARE, COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT ASSARE
SENTENÇA
Cls.
Tratam os autos de Pedido de regularidade de Filiação partidária formulado pela Senhora Tereza Gonçalves de Alencar, que
segundo informa na peça exordial a mesma está constando no rol de filiados do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e do
Partido Cidadania, ambos no município de Assaré (ID. 1020457)..
Conforme se depreende das informações contidas nestes autos, a eleitora assevera que embora tenha travado contato com o
Partido Cidadania, em Assaré, a mesma efetivamente se filiou, mais recentemente, no Partido Democrático Trabalhista (PDT),
tendo inclusive apresentado relatório em que seu nome figura no rol dos filiados em lista interna do Sistema FILIA, do TSE (ID.
nº 1020471).
Pois bem, foi determinado a notificação dos partidos políticos envolvidos PDT e Cidadania de Assaré para se manifestarem
sobre as mencionadas filiações, e embora regularmente notificados, se mantiveram inertes (ID nº 1915450).
Instado a se manifestar, o representante do Parquet Eleitoral pugnou pelo indeferimento da inclusão do nome do requerente no
rol dos filiados no PDT de Assaré (ID nº 2475555).
Éo relatório. Passo a decidir.
A filiação partidária éo ato pelo qual um eleitor aceita e adota o programa de um partido político. Também éo vínculo que se
estabelece entre o político e o partido. Destarte, a filiação a um partido político écondição de elegibilidade, conforme
estabelece o artigo 14, parágrafo 3°, inciso V, da Constituição Federal.
No presente caso, o meio mais apropriado para a eleitora regularizar sua situação seria requerer a inclusão de seu nome em
lista especial, conforme cronograma estabelecido na Portaria TSE nº 357/2020.
De outra banda, há que se prestigiar a cidadania e sem o arrimo da filiação partidária estaria a requerente - como mulher e
cidadã, impedida de eventualmente se candidatar no pleito que se avizinha, tão afetado no contexto da pandemia que
vivenciamos, pela ausência da condição de inelegibilidade.
Além disso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em sua Súmula nº 20, assevera que a prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Ante o exposto, defiro o pedido de cancelamento da filiação no Partido Cidadania da eleitora Tereza Gonçalves de Alencar,
restando incólume sua filiação no Partido Democrático Trabalhista - PDT de Assaré, deixando de determinar o processamento
em lista especial pelo TSE em razão da ausência de pedido nesse sentido formulado na petição inicial, assim como pelo
decurso dos prazos estabelecidos na Portaria TSE nº 357/2020.
Registre-se no Sistema FILIA., caso seja possível, o cancelamento ora determinado..
Ciência às agremiações partidárias e ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Expedientes necessários.
Assaré/CE, Data da assinatura digital.
Djalma Sobreira Dantas Júnior
Juiz Eleitoral - 18a. ZE - Resp.
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Processo 0600014-06.2020.6.06.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE ASSARÉ CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600014-06.2020.6.06.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE ASSARÉ CE
REQUERENTE: ANTONIO REGINALDO LEITE CALIXTA
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES DIAS - CE10416
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT ASSARE, PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA - PPS ASSARE
SENTENÇA
Cls.
Tratam os autos de Pedido de regularidade de Filiação partidária formulado pelo Senhor Antonio Reginaldo Leite Calixta, que
segundo informa na peça exordial o mesmo está constando no rol de filiados do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e do
Partido Cidadania, ambos no município de Assaré (ID. 1020654).
Conforme se depreende das informações contidas nestes autos, o eleitor aduz que embora tenha travado contato com o
Partido Cidadania, em Assaré, o mesmo efetivamente se filiou, mais recentemente, no Partido Democrático Trabalhista (PDT),
tendo inclusive apresentado relatório em que seu nome figura no rol dos filiados em lista interna do Sistema FILIA, do TSE (ID.
nº 1020667).
Pois bem, foi determinado a notificação dos partidos políticos envolvidos PDT e Cidadania de Assaré para se manifestarem
sobre as mencionadas filiações, e embora regularmente notificados, se mantiveram inertes (ID nº 1915412).
Instado a se manifestar, o representante do Parquet Eleitoral pugnou pelo indeferimento da inclusão do nome do requerente no
rol dos filiados no PDT de Assaré (ID nº 2475770).
Éo relatório. Passo a decidir.
A filiação partidária éo ato pelo qual um eleitor aceita e adota o programa de um partido político. Também éo vínculo que se
estabelece entre o político e o partido. Destarte, a filiação a um partido político écondição de elegibilidade, conforme
estabelece o artigo 14, parágrafo 3°, inciso V, da Constituição Federal.
No presente caso, o meio mais apropriado para o eleitor regularizar sua situação seria requerer a inclusão de seu nome em
lista especial, conforme cronograma estabelecido na Portaria TSE nº 357/2020.
De outra banda, há que se prestigiar a cidadania e sem o arrimo da filiação partidária estaria o requerente impedido de
eventualmente se candidatar no pleito que se avizinha, tão afetado no contexto da pandemia que vivenciamos, pela ausência
da condição de inelegibilidade.
Além disso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em sua Súmula nº 20, assevera que a prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Ante o exposto, defiro o pedido de cancelamento da filiação no Partido Cidadania do eleitor Antonio Reginaldo Leite Calixta,
restando incólume sua filiação no Partido Democrático Trabalhista - PDT de Assaré, deixando de determinar o processamento
em lista especial pelo TSE em razão da ausência de pedido nesse sentido formulado na petição inicial, assim como pelo
decurso dos prazos estabelecidos na Portaria TSE nº 357/2020.
Registre-se no Sistema FILIA., caso seja possível, o cancelamento ora determinado..
Ciência às agremiações partidárias e ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Expedientes necessários.
Assaré/CE, Data da assinatura digital.
Djalma Sobreira Dantas Júnior
Juiz Eleitoral da 18a. Zona (Resp.)
Processo 0600018-43.2020.6.06.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE ASSARÉ CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600018-43.2020.6.06.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE ASSARÉ CE
INTERESSADO: #-JUSTICA ELEITORAL, ANTONIA LUCIA DE ALENCAR LIBORIO
INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT ASSARE, PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB DIRETORIO MUNICIPAL ASSARE/CE
SENTENÇA
Cls.
Tratam os autos de procedimento de duplicidade de Filiações partidária da Sra. Antonia Lucia de Alencar Libório, verificada
pela emissão de Relatório no Sistema FILIA, constando a mesma no rol de filiados do Partido Democrático Trabalhista (PDT), e
Partido Comunista do Brasil (PCdoB), no município de Assaré.
Conforme se depreende das informações contidas nestes autos, as mencionadas agremiações partidárias inseriram em seu rol
de filiados a Sra. Antonia Lúcia de Alencar Libório, com datas diferentes, no corrente ano de 2020 (documento ID nº 1384346).
Pois bem, foi determinado a notificação dos partidos políticos envolvidos PDT e PCdoB e Assaré para se manifestar sobre as
mencionadas filiações, e embora regularmente notificados, se mantiveram inertes (ID nº 1915060).
Instado a se manifestar, o douto representante do Parquet Eleitoral pugnou pela permanência da filiação mais recente,
cancelando-se por conseguinte a mais antiga (ID nº 2013012).
A Resolução TSE nº 23.596/2019 assim disciplina a matéria:
"Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas
automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único).
"
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Ante o exposto, acolhendo na íntegra o parecer ministerial assim como a manifestação da própria eleitora, determino o
cancelamento da filiação em duplicidade mais antiga, qual seja, no PDT, permanecendo incólume a mais recente, do PCdoB
de Assaré, em conformidade com o art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019 c/c art. 22, parágrafo único, da Lei nº 9096/95,
com redação conferida pela Lei nº 12.891/2013.
Registre-se no Sistema FILIA.
Ciência às agremiações partidárias e ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Expedientes necessários.
Assaré/CE, Data da assinatura digital.
Djalma Sobreira Dantas Júnior
Juiz Eleitoral da 18a. Zona (Resp.)
Processo 0600017-58.2020.6.06.0018
JUSTIÇA ELEITORAL 018ª ZONA ELEITORAL DE ASSARÉ CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600017-58.2020.6.06.0018 / 018ª ZONA ELEITORAL DE ASSARÉ CE
INTERESSADO: #-JUSTICA ELEITORAL, FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO
INTERESSADO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB DIRETORIO MUNICIPAL ASSARE/CE, COMISSAO
PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT ASSARE
SENTENÇA
Cls.
Tratam os autos de procedimento de duplicidade de Filiações partidária do Sr. Francisco Flávio Onofre Libório, verificada pela
emissão de Relatório no Sistema FILIA, constando o mesmo no rol de filiados do Partido Democrático Trabalhista (PDT), e
Partido Comunista do Brasil (PCdoB), no município de Assaré.
Conforme se depreende das informações contidas nestes autos, as mencionadas agremiações partidárias inseriram em seu rol
de filiados o Sr. Francisco Flávio Onofre Libório, com datas diferentes, no corrente ano de 2020 (documento ID nº 1384327).
Pois bem, foi determinado a notificação dos partidos políticos envolvidos PDT e PCdoB e Assaré para se manifestar sobre as
mencionadas filiações, e embora regularmente notificados, se mantiveram inertes (ID nº.
Instado a se manifestar, o representante do Parquet Eleitoral pugnou pela permanência da filiação mais recente, cancelandose por conseguinte as mais antigas (ID nº 2476297).
A Resolução TSE nº 23.596/2019 assim disciplina a matéria:
"Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo as demais ser canceladas
automaticamente durante o processamento de que trata o art. 19 desta resolução (Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo
único)."
Ante o exposto, acolhendo na íntegra o parecer ministerial assim como a manifestação do próprio eleitor, determino o
cancelamento da filiação em duplicidade mais antiga, qual seja, do PDT, permanecendo incólume a mais recente, do PCdoB
de Assaré, em conformidade com o art. 22 da Resolução TSE nº 23.596/2019 c/c art. 22, parágrafo único, da Lei nº 9096/95,
com redação conferida pela Lei nº 12.891/2013.
Registre-se no Sistema FILIA.
Ciência às agremiações partidárias e ao Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Expedientes necessários.
Assaré/CE, Data da assinatura digital.
Djalma Sobreira Dantas Júnior
Juiz Eleitoral da 18a. Zona (Resp.)

027ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600102-17.2020.6.06.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE CRATO CE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600102-17.2020.6.06.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE CRATO CE
REPRESENTANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO CEARÁ
REPRESENTADO: PEDRO NETO LOBO SOARES
Advogado do(a) REPRESENTADO: EDSON FERREIRA LIMA - CE34239
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Pedro Neto Lobo Soares, qualificado,
alegando, em síntese, que o representado, na condição de pré-candidato ao cargo eletivo de prefeito do Crato, fez promoção
pessoal por meio de outdoor, na forma dissimulada de propaganda eleitoral antecipada.
Informa que o representado contratou as empresas Artdoor Média Exterior e MIB Publicidade, pelo valor total de R$ 3.300,00,
para exposição de 5 outdoors, os quais foram instalados na Avenida Duque de Caxias e Avenida Joaquim P. de Menezes,
estrategicamente, no centro e nas vias de entrada e saída desta cidade do Crato, com uma enorme fotografia dele ao lado do
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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ex-Presidente Lula, seu slogan de campanha política (Vereador Pero Lobo) e a seguinte mensagem alusiva ao aniversário do
Partido dos Trabalhadores –PT: Parabéns ao PT pelos 40 anos em defesa do povo brasileiro.
Acrescenta que isso denota de forma clara a manifesta pretensão do representado de se promover socialmente como précandidato ao cargo majoritário de prefeito do Crato, usando-se, para tanto, de meio proscrito na legislação eleitoral, o que
configura propaganda irregular, devendo, pois, receber a devida reprimenda legal.
Pelo exposto, pugnou pela procedência da presente representação, com a consequente condenação do representado nas
sanções do §8º do art. 39 e §3º do art. 36, ambos da Lei 9.504/97.
Juntou documentos.
A inicial foi recebida e determinado a citação do representado (ID n.º 1959383).
Citado, o representado apresentou defesa. Arguiu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que a
propaganda eleitoral éaquela feita pelo próprio candidato, sua coligação ou seu partido político, com vista convencer o eleitor a
votar nele, como candidato, o que não ocorreu no presente caso, pois, além de ainda estar distante do período da campanha
eleitoral, não épré-candidato a qualquer cargo eletivo. No mérito, disse que a simples alusão ao aniversário do PT, ao qual
éfiliado, não configura qualquer manifestação que possa resultar em promoção pessoal ou eleitoral. Pelo exposto, pugnou pelo
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito,
ou, acaso superada, que seja o pedido julgado improcedente. Juntou documentos.
Vieram-me os autos conclusos para sentença.
Relatei. Fundamento e decido:
Visando a extinção do feito sem resolução de mérito, o representado disse que, pelo fato de não ser pré-candidato a qualquer
cargo nas próximas eleições, apresenta-se como parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente representação.
A legitimidade para causa consiste na pertinência subjetiva da ação, naquilo que diz respeito às titulares, ativa e passiva, da
obrigação de direito material deduzida em juízo.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. A
legitimidade consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativos e
passivos da obrigação de direito material deduzida em juízo.(grifos meus) Contudo, o exame desta legitimidade deve ser feito
com abstração da possibilidade, que, no mérito, irá deparar-se o julgador (in status assertiones). No caso dos autos, o
Município éindicado na inicial na qualidade de tomador dos serviços do reclamante, pelo que se abstrai a pertinência subjetiva
da ação. Recurso de revista não conhecido. (...) (TST - RR: 108774520135030095, Relator: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de
Julgamento: 17/06/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/06/2015) (grifei).
No caso, a mensagem questionada foi feita pelo representado, às suas expensas, conforme se constata da prova préconstituída. Por isso, a princípio, édele a titularidade da responsabilidade de responder por seus eventuais efeitos. Se se trata
da prática de ato irregular ou não, só a análise do mérito dirá.
Assim sendo, entendo que o representado tem legitimidade para figurar o polo passivo da presente representação, razão pela
qual REJEITO a preliminar em apuro.
No mérito, éde ressaltar que a propaganda eleitoral somente épermitida após o dia 16 de agosto do ano da eleição (27 de
setembro deste ano, nos termos da EC nº 107/2020) (Lei 9.504/97, art. 36, caput)1. Contudo, as pessoas que pretendem se
candidatar nas eleições futuras estão autorizadas a veicular mensagens manifestando sua pretensa candidatura e fazendo
exaltação de suas qualidades pessoais, desde que não envolvam pedido explícito de votos (Lei 9.504, art. 36-A, caput)2.
No caso, as provas dos autos demonstram que o representado, na condição de pré-candidato a prefeito desta cidade,
aproveitou a passagem do aniversário de 40 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), do qual éele filiado e
vereador no exercício do seu mandato, para divulgar uma mensagem de felicitação, com destaque para sua imagem ao lado
do ex-Presidente Lula e seu slogan político, Vereador Pedro Lobo.
Aparecer numa fotografia ao lado do ex-presidente Lula salta aos olhos dos incautos a impressão de prestígio político, pelo fato
deste ser reconhecidamente um dos maiores ídolos da história política deste país, e como tal, ainda dono da preferência de
uma considerável parcela do eleitorado nacional. Por conseguinte, assim agindo, o representado fez exaltação de suas
qualidades pessoais de políticas.
Até aí, tudo bem, pois, como visto, a lei permite a exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos. O problema estar no
meio pelo qual ele veiculou essa mensagem: outdoor. Porque se trata de instrumento cuja utilização évedada pela lei eleitoral
para veiculação de propaganda eleitoral, consoante estabelece o §8º do art. 39 da Lei 9.504/97, in verbis:
“Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de
licença da polícia.
(...).
§8º Évedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os
partidos, as coligações e os candidatos àimediata retirada da propaganda irregular e ao Lei das Eleições –Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997 página 52 de 105 pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze
mil reais).”
Logicamente, como o outdoor não pode ser utilizado no período eleitoral, por igual razão também não pode ser utilizado no
período pré-eleitoral, como éo caso. Contudo, resta saber se, no caso, por não ter o representado feito pedido explícito e direto
de votos, se se trata de “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição da Justiça Eleitoral).
Neste particular, destaco que o TSE, quando do julgamento do Respe nº 600227-31.2018.6.17.0000, estabeleceu o
entendimento de que, “a despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato ou divulgação
de plataformas de campanha ou planos de governo, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se
dá pela utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda”.
Eis a ementa desse julgado:
“ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ATOS DE PRÉ–CAMPANHA. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE
APOIO A CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. UTILIZAÇÃO DE OUTDOORS. MEIO INIDÔNEO.
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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INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO SISTEMA ELEITORAL. APLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS ÀPROPAGANDA
ELEITORAL AOS ATOS DE PRÉ–CAMPANHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE APONTAM PARA A CIÊNCIA DO
CANDIDATO SOBRE AS PROPAGANDAS. RECURSO PROVIDO. 1. A realização de propaganda, quando desacompanhada
de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se. 2. A interpretação do sistema de propaganda eleitoral
aponta ser incompatível a realização de atos de pré–campanha que extrapolem os limites de forma e meio impostos aos atos
de campanha eleitoral, sob pena de se permitir desequilíbrio entre os competidores em razão do início precoce da campanha
ou em virtude de majorada exposição em razão do uso desmedido de meios de comunicação vedados no período crítico. 3. A
despeito da licitude da exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato ou a divulgação de plataformas de
campanha ou planos de governo, resta caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela utilização
de formas proscritas durante o período oficial de propaganda 4. As circunstâncias fáticas, do caso ora examinado, de maciço
uso de outdoors em diversos Municípios e de expressa menção ao nome do candidato permitem concluir a sua ciência dos
atos de pré–campanha, conforme exigência do art. 36, §3º da Lei das Eleições. 5. A realização de atos de pré–campanha por
meio de outdoors importa em ofensa ao art. 39, §8º da Lei nº 9.504/97 e desafia a imposição da multa, independentemente da
existência de pedido explícito de voto. 6. Recurso especial eleitoral provido.” (Recurso Especial Eleitoral nº 060022731,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 123, Data 01/07/2019) (grifei)
Este éexatamente o caso do representado. Utilizou-se de meio proscrito na lei eleitoral (outdoor) para fazer exaltação de suas
qualidades pessoais e eleitorais, devendo, por isso, receber as sanções cominadas no §8º do art. 39, da Lei 9.504/97.
Isto posto, julgo procedente o pedido constante da presente representação. Por conseguinte, condeno o representado na
obrigação de fazer, consistente na retirada dos 5 (cinco) outdoors informados na inicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como na obrigação de dar, consistente no pagamento
de multa que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Publique-se. Registre-se.
Intime-se o representado, preferencialmente, por meio eletrônico, observando-se as disposições da Portaria Conjunta TRE/CE
n.º 22/2020, que dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais judicais e administrativos.
Certificado o trânsito em julgado e realizadas as diligências necessárias, arquive-se com baixa.
Crato, 27 de julho de 2020.
JOSÉ BATISTA DE ANDRADE
Juiz Eleitoral –27ª ZE/CE
__________________________
1 Art. 36. A propaganda eleitoral somente épermitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.
2 Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção
àpretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:
Processo 0600145-51.2020.6.06.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE CRATO CE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600145-51.2020.6.06.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE CRATO CE
REPRESENTANTE: PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO MUNICIPAL
Advogado do(a) REPRESENTANTE: FRANCISCO LEOPOLDO MARTINS FILHO - CE10129
REPRESENTADOS: JOSÉ ERASMO GOMES DE MORAIS E ALOÍSIO ANTÔNIO GOMES DE MATOS BRASIL
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Representação Eleitoral com Pedido Liminar de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Partido Progressista –PP/Crato,
em face de José Erasmo Gomes de Morais e Aloísio Antônio Gomes de Matos Brasil, qualificados, alegando, em síntese, que
o primeiro representado vem, desde o mês de maio do corrente ano, distribuindo, de forma sistemática, coordenada e
excessiva, aos adeptos do segundo representado, com o conhecimento deste, máscaras faciais com as seguintes frases
impressas: “O CRATO AINDA TEM JEITO, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES; O CRATO NÃO TEM PREFEITO; ACORDA
CRATO, O DOUTOR ESTAR CHEGANDO”. Acrescenta que tais frases têm sido utilizadas, com letras garrafais, nas postagens
e publicações que o primeiro representado tem feito, de forma massiva, em suas redes sociais. Pelo exposto, requereu a
concessão de medida liminar determinando que o primeiro representado cesse, imediatamente, a distribuição gratuita de
qualquer material de higiene a título de prevenção ao coronavírus, tais como máscara facial, álcool em gel e similares, bem
com retire de seu facebook e instagram as postagens onde apareças imagens dessas máscaras. Juntou documentos.
Vieram-me os autos conclusos para decisão.
Relatei. Fundamento e decido:
A presente representação tem por fundamento a distribuição gratuita de máscaras faciais pelo primeiro representado com
frases de efeitos que ele tem utilizado em suas postagens e publicações nas redes sociais como slogan de sua pré-campanha,
caracterizando propaganda eleitoral antecipada.
A princípio, seria um belo ato de solidariedade a distribuição desinteressada de máscaras como forma de ajudar as pessoas na
luta da prevenção ao contágio do novo coronavírus (COVID-19). Melhor ainda se nelas vivem mensagens do tipo: MÁSCRA
PARA TODOS; USO DE MÁSCARA SALVA; EU TI PROTEJO, VOCÊ ME PROTEJE; SE SAIR DE CASA USE MÁSCARA.
Contudo, esse não parece ser o caso noticiado na presente representação. As fotos e mensagens tiradas possivelmente do
perfil do primeiro representado no facebook e whatsapp, mostra que ele tem feito a distribuição de máscaras grafadas com
frases de efeito que ele tem usado como possível slogan de sua provável campanha eleitoral ao cargo eletivo de vereador.
A propósito destaco que há nos autos uma foto, possivelmente retirada do facebook do primeiro representado, onde ele
aparece na frente da placa de uma obra deste município, com informação a seguinte informação: NO CRATO TEM OBRA POR
TODA PARTE. Aí, ele aproveitou para escrever o seguinte texto:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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(...) da máquina administrativa, atrelado àuma portaria política, deixando de ir em defesa do bem-estar coletivo, para defender
seus próprios interesses. Outros dois que também dizem ser lideranças, criaram até um blog de notícias nas redes sociais, no
único intuito de defender o gestor municipal. Acredito que a maioria dos vereadores cratenses não tiveram tem durante esses
quatro anos de mandato, de ir ver as necessidades daquela comunidade, mas com certeza daqui àpouco estarão chegando,
durante o período da campanha eleitoral vindoura. VAMOS MUDAR, O CRATO AINDA TEM JEITO!
Essa mesma frase érepetida em diversas outras mensagens possivelmente postadas pelo primeiro representado e,
coincidentemente, ela aparece também nas máscaras usadas por diversas pessoas que acessam o perfil no facebook dele.
Além disso, há pedido explícito de máscara a ele, como por exemplo, fez JUCY GONÇALVES: “Gostei da máscara queria uma
essa(sic)”. E ele responde: “Jucy Gonçalves, vai receber abençoada”.
Isso mostra, a princípio, que a distribuição de máscaras para proteção ao coronavírus está sendo utilizada como instrumento
de provável campanha eleitoral do primeiro representado. Daí decorrem dois problemas de ordem legal. O primeiro deles éque
ela parece se apresentar na forma de distribuição de brindes, o que évedada pelo art. 39, §6º do estatuto das eleições (Lei
9.504/97, in verbis:
“Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de
licença da polícia.
(...)
§6º Évedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar
vantagem ao eleitor.”
Só isso já seria bastante para macular essa prática que provavelmente está sendo executada pelo primeiro representado.
O segundo problema diz respeito àépoca em que esse ato está sendo realizado, uma vez que a propaganda eleitoral somente
épermitida a partir do dia 16 de agosto do ano em que a eleição vai ser realizada [a partir do dia 27 de setembro, em razão da
alteração realizada pela Emenda Constitucional n.º 107/2020] , consoante estabelece o art. 36, caput, desta lei, in verbis:
“Art. 36. A propaganda eleitoral somente épermitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.” [após o dia 26 de setembro,
em razão da alteração promovida pela Emenda Constitucional n.º 107/2020].
Neste contexto, vale ressaltar os atos que são permitidos aos pré-candidatos no atual período, elencados no art. 36-A e
incisos:
“Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção
àpretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:
I– a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de
rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II– a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III –a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados
que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV –a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos;
VI –a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII –campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §4º do art. 23 desta lei.”
Karina Kufa, Amilton Augusto Kufa e Frederico Franco Alvim resume esses permissivos legais no seguinte rol:
“1. Atos publicitários sem cunho propriamente eleitoral, como mensagens de felicitação pelo aniversário da cidade,
celebrações de dias festivos, homenagens e etc. estão absolutamente permitidos, com ou sem gastos de recursos pessoais e
mesmo com formas de exposição vedadas em campanhas eleitorais (outdoor, p. ex.), por se tratarem de “indiferentes
eleitorais”;
2. O “pedido explícito de voto” deve ser considerado de forma restrita, existindo somente quando presente uma comunicação
frontal e direta com o eleitor, da qual se extraia o uso do verbo votar ou de expressões que carreguem o mesmo sentido (“vote
em”, “eleja tal”, etc.).
3. Quando ausente o pedido de voto, o ato de comunicação é, em princípio livre. Porém, a difusão de conteúdos “propriamente
eleitorais” (como a menção àcandidatura, a exaltação de qualidades pessoais ou a divulgação de plataformas políticas) não
pode ser feita mediante formas vedadas no período oficial (outdoor, brindes, placas, etc.), havendo de se restringir a
plataformas lícitas (internet, panfletos, adesivos, etc.).
4. O uso de recursos financeiros está autorizado no período de pré-campanha, desde que feito com moderação. A única
exigência éde que seja compatível com as possibilidades do “candidato médio”. Com isso, fica autorizada a realização de
pequenas despesas, como a contratação de materiais gráficos (adesivos, folhetos informativos, etc);
5. O ministro Luiz Fux, em seu voto, respaldando a viabilidade de gastos com moderação, afirmou que “a completa exclusão do
dinheiro acarretaria graves limitações fáticas ao exercício da liberdade de expressão, máxime porque mesmo as formas mais
comezinhas de propaganda carregam, naturalmente, os seus respectivos custos intrínsecos.” (1)
Claro que nele não está a distribuição de máscaras com a gravura de possível slogan de campanha eleitoral.
Tudo isso demonstra a plausibilidade dos fatos alegados na inicial.
Por outro lado, levando-se em conta que tais fatos se apresentam com a feição de propaganda antecipada, e mais do que isso,
veiculada por meio proscrito na lei, faz-se necessária a sua imediata suspensão como medida para evitar possível desequilíbrio
e falta de isonomia na campanha eleitoral em relação aos demais possíveis candidatos.
Para tanto, valho-me da providência de que trata o art. 300 do CPC, in verbis:
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“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
A tutela de urgência égênero do qual são espécies a tutela antecipada (tutela satisfativa) e a tutela cautelar.
No caso, o que se pretende, no momento, éevitar a continuidade de um estado de coisa que se apresenta como ilegal, não
devendo permanecer como tal no aguardo do julgamento do mérito. Daí se infere que a tutela que agora se busca éa cautelar,
e como tal, seus requisitos restaram demonstrados.
Quanto ao segundo representado, o fundamentado da representação éo de que ele, na condição de pré-candidato a prefeito
desta cidade, tem o apoio do primeiro representado e assentiu com a distribuição ilegal das máscaras, estando, pois,
beneficiado por ela e dela ciente.
Contudo, a única prova existente nesse sentido foi uma só curtida que ele fez numa postagem do primeiro representado onde
consta a foto de uma pessoa usando uma dessas máscaras.
Assim sendo, concluo que a prova pré-constituída não ésuficiente para demonstrar o alegado
Isto posto, decido: 1) recebo a presente representação; e 2) defiro o pedido liminar, determinando, pois, que o primeiro
representado, José Erasmo Gomes de Moirais, abstenha-se de distribuir de forma gratuita qualquer material de higiene a título
de prevenção ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), tais como máscaras faciais, álcool em gel e similares, bem como
retirar do seu perfil do facebook, instagram e whatsapp, as postagens que aparecem as máscaras que tenham impressa
mensagens que levem àeventual slogan de sua eventual candidatura a qualquer carpo eleitoral.,.
Notifique-se o primeiro representado José Erasmo Gomes de Morais a cumprir esta determinação, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de eventual sanção criminal
decorrente.
Citem-se os representados na forma do art. 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019, para apresentarem defesa escrita no prazo
de 2 (dois) dias, observando-se as disposições da Portaria Conjunta TRE/CE nº 22/2020, de 22.06.2020, que dispõe sobre a
suspensão dos prazos processuais judiciais e administrativos.
Decorrido esse prazo, com ou sem apresentação de defesa, abra-se vista ao MPE.
Diligências necessárias
Crato, 25 de julho de 2020.
JOSÉ BATISTA DE ANDRADE
Juiz Eleitoral –27ª ZE/CE
________________
(1) - KUFA, Karina; KUFA, Amilton Augusto; ALVIM, Frederico Franco. Afinal, o que épermitido e o que éproibido na fase de
pré-campanha eleitoral. Revista Consultor Jurídico, 13 de julho de 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-jul13/afinal-permitido-proibido-fase-pre-campanha. Acesso em 22.07.2020.

028ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL
EDITAL N.º 04/2020/28ªZE/CE
O Excelentíssimo Senhor Giacumuzaccara Leite Campos, Juiz Eleitoral da 28ª Zona, com sede no Município de Juazeiro do
Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem notícias, em cumprimento ao disposto no art. 44, I,
e 31, 2º, da Resolução TSE n.º 23.604/2019, que os Diretórios Municipais de Partidos Políticos abaixo discriminados
apresentaram a Prestação de Contas Anual de Partido, sendo facultado ao Ministério Público ou a qualquer agremiação
partidária interessada, 5 (cinco) dias, conforme indicação abaixo, contados da publicação deste edital, a apresentação de
impugnação elaborada em petição fundamentada com relato de fatos, indicação de provas e pedido de abertura de
investigação para a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os
partidos e seus filiados estejam sujeitos.
Número PJe / Partido / Responsáveis
0600082-41.2020.6.06.0119 AVANTEFLAVIA CHARMENE VITAL SOARES / LIVIANNE VITAL SOARES
0600045-93.2020.6.06.0028 PTCICERO RICARDO FERREIRA LIMA / CICERA DINOA GOMES DE ANDRADE
0600042-41.2020.6.06.0028CIDADANIACICERO ANDERSON PALACIO DE CARVALHO / LUCENILDO LIMA DO
NASCIMENTO
0600043-26.2020.6.06.0028PROSDORIAM LUCENA SILVA MATOS / ELAINE FURTADO DE OLIVEIRA
0600040-71.2020.6.06.0028PSOLVALDIR BARBOSA DE MEDEIROS / ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA
Observe-se o normativo vigente neste Regional acerca da contagem do prazo, diante da atual situação de pandemia.
Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 29 (vinte e dois) dias do mês de julho do ano de
2020 (dois mil e vinte). Eu, Saul Murilo Amorim Marcondes, Técnico Judiciário, matrícula n. 80.175, preparei e conferi o
presente Edital, que é subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral.
Giacumuzaccara Leite Campos
Juiz Eleitoral da 28ª ZE/Juazeiro do Norte/CE
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038ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600024-87.2020.6.06.0038
JUSTIÇA ELEITORAL 038ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS SALES CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600024-87.2020.6.06.0038 / 038ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS SALES
CE
INTERESSADO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS SALES CE
REQUERIDO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO DEMOCRATAS DE CAMPOS SALES CE, FRANCISCO COSTA
TORRES JUNIOR, CICERO HENRIQUE NERES DE SOUSA, JUCEANDO FRANCISCO DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERIDO: ANDRE JOSE SOUZA CAMPOS - CE32842 Advogado do(a) REQUERIDO: ANDRE JOSE
SOUZA CAMPOS - CE32842 Advogado do(a) REQUERIDO: ANDRE JOSE SOUZA CAMPOS - CE32842 Advogado do(a)
REQUERIDO: ANDRE JOSE SOUZA CAMPOS - CE32842
EDITAL nº 20/2020
(Publicação da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos Exercício Financeiro: 2019)
A Excelentíssim Senhor Dra. Samara Costa Maia, MMª. Juíza Eleitoral desta 38ª Zona Eleitoral, Município e Comarca de
Campos Sales, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 44, I, da Resolução TSE
nº 23.604/2019,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem ciência, que os responsáveis pela agremiação
partidária abaixo relacionados, apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao período de
01/01/2019 a 31/12/2019, para a prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2019, facultando-se ao
Ministério Público Eleitoral, partido político ou qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que
demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, na forma do art. 44, I, da Resolução
TSE nº 23.604/2019:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- Nº 0600024-87.2020.6.06.0038
ORIGEM: CAMPOS SALES-CE
PARTIDO POLÍTICO: 25-PARTIDO DEMOCRATAS - DEM DE CAMPOS SALES - CE
INTERESSADOS: FRANCISCO COSTA TORRES JÚNIOR , PRESIDENTE DA COMISSÃO
CÍCERO HENRIQUE NERES DE SOUSA , TESOUREIRO (A) DA COMISSÃO
E para que se lhe dê ampla divulgação, expediu-se o presente edital, para a devida afixação no local de costume desta 38ª
Zona Eleitoral, pelo prazo de 03 (três) dias, e publicação no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará –TRE/CE.
DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Campos Sales, Estado do Ceará, 38ª Zona Eleitoral, aos vinte e nove dias,
do mês de julho, do ano de dois mil e vinte (29/07/2020).
Eu_____(Jacob Vasconcelos Matos) Chefe de Cartório da 38ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente edital, que
ésubscrito pelo MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Samara Costa Maia.
Samara Costa Maia
Juíza Eleitoral

047ª Zona Eleitoral
Sentenças e Despachos
Processo 0600031-52.2020.6.06.0047
JUSTIÇA ELEITORAL 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600031-52.2020.6.06.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
RESPONSÁVEL: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE MORADA NOVA, PERSEU BESSA
MADEIRA, KISLLEANNY NOGUEIRA MENDES, LUIZ CARLOS DA SILVA, FELIPE AGUIAR DE MENESES
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVI DE SOUSA OLIVEIRA - CE37337 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DAVI DE SOUSA
OLIVEIRA - CE37337
SENTENÇA
Trata-se de requerimento de regularização da situação de inadimplência de órgão partidário, apresentado pela Comissão
Provisória Municipal do Partido Progressistas - PP, de Morada Nova, quanto àprestação de contas anual do exercício de 2018,
como previsto no art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e no art. 59 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Com isso, o partido pretende o cancelamento da suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário, sanção prevista no
art. 48 da Res. TSE nº 23.546/2017, e imposta ao PP de Morada Nova por sentença proferida nos autos do processo nº 4959.2019.6.06.0047, transitada em julgado em 18/11/2019. que julgou não prestadas as contas do partido referentes ao
exercício 2018.
Da análise dos autos, verifica-se que o requerente apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos
prevista no art. 28, §3º da Res. 23.546/2017 do TSE, a qual prescreve as regras para exame das prestações de contas do
exercício 2018.
No documento ID nº 2666005, o Cartório Eleitoral certificou que o partido não possuía conta bancária, não havendo registro de
movimentação de recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, e não recebeu recursos do Fundo Partidário no ano em
exame, opinando pelo deferimento do requerimento de regularização das contas relativas ao exercício de 2018.
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O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no parecer ID nº 2756993 pelo deferimento do requerimento de regularização das
contas.
Éo breve relato dos fatos. DECIDO.
Édever dos partidos políticos, em todas as suas esferas (nacional, estadual e municipal), prestar contas anualmente àJustiça
Eleitoral (art. 17, III, CF), sob pena de serem submetidos às sanções legais cabíveis. Ainda que não tenham recebido qualquer
tipo de recurso público, éimprescindível que apresentem ao menos a declaração de ausência de movimentação financeira.
O órgão municipal em Morada Nova do Partido Progresistas quedou-se inadimplente quanto a tal obrigação, diante do que teve
suas contas julgadas não prestadas, sendo determinada a suspensão do recebimento de repasses do Fundo Partidário, como
previsto na legislação eleitoral, em especial na Lei nº 9 .096/95 e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O partido em questão pediu a regularização das contas não prestadas e juntou a declaração de ausência de movimentação
financeira referente ao ano de 2018, com fulcro no art. 58 da Res. TSE nº 23.604/2019, que revogou a Resolução TSE nº
23.546/2017, abaixo transcrito parcialmente:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para suspender as conseqüências previstas no art. 47.
§1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
…..
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados àépoca da obrigação de prestar
contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V –deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente;
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não
identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
….
Verificou-se que o Partido Progressistas de Morada Nova apresentou a documentação necessária para a análise das contas, e
que a declaração apresentada pelo partido corresponde àverdade, não tendo o órgão partidário municipal do partido recebido
recursos do Fundo Partidário ou movimentado recursos financeiros no período em análise.
Posto isso, em consonância com o Parecer Ministerial e com arrimo na certidão do Cartório Eleitoral, pelos fatos e
fundamentos acima, JULGO DEFERIDO o requerimento de regularização da situação da prestação de contas do exercício de
2018 do PARTIDO PROGRESSISTAS –PP de MORADA NOVA/CE.
Em decorrência da decisão acima, DETERMINO o restabelecimento do recebimento de cotas do Fundo Partidário, ressaltando
que a presente decisão diz respeito tão somente àsanção contida na sentença prolatada nos autos do processo nº 4959.2019.6.06.0047, referente ao exercício 2018.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO), assim como notifique-se os diretórios estadual e nacional do partido acerca desta decisão.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Transitada em julgado, arquive-se.
Morada Nova/CE, data registrada no sistema.
Raynes Viana de Vasconcelos
Juiz Eleitoral da 47ª ZE/CE
Processo 0600009-91.2020.6.06.0047
JUSTIÇA ELEITORAL 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600009-91.2020.6.06.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
RESPONSÁVEL: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, FRANCISCO
RICARDO PINHEIRO NOBRE, MARIA ZILDERLANIA DO NASCIMENTO PEREIRA, RAIMUNDO NONATO SARAIVA LOPES,
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS MONTEIRO
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: JESSICA LARA NEGREIROS BESSA CAMPELO - CE38680, YANA MIRIAM FERNANDES
DE FREITAS - CE29469 Advogados do(a) RESPONSÁVEL: JESSICA LARA NEGREIROS BESSA CAMPELO - CE38680,
YANA MIRIAM FERNANDES DE FREITAS - CE29469 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JESSICA LARA NEGREIROS
BESSA CAMPELO - CE38680 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JESSICA LARA NEGREIROS BESSA CAMPELO - CE38680
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JESSICA LARA NEGREIROS BESSA CAMPELO - CE38680
SENTENÇA
Trata-se de requerimento de regularização da situação de inadimplência de órgão partidário, apresentado pela Comissão
Provisória Municipal do Partido Democrático Trabalhista - PDT de Ibicuitinga, quanto àprestação de contas anual do exercício
de 2011, como previsto no art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019 e no art. 59 da Resolução TSE nº 23.464/2017.
Com isso, o partido pretende o cancelamento da suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário, sanção prevista no
art. 18, caput e 28, III da Res. TSE nº 21.841/2004, e imposta ao PDT de Ibicuitinga em razão de suas contas referentes ao
exercício 2011 terem sido julgadas não prestadas nos autos do processo nº 357-42.2012.6.06.0047, por sentença transitada
em julgado em 27/05/2013, documento ID nº 2467992.
Após notificado, o requerente apresentou os documentos exigidos no art. 14 da Res. 21.841/2004 do TSE, que disciplinava as
prestações de contas do exercício 2011.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2020, Número 140

Fortaleza, quinta-feira, 30 de julho de 2020

Página 22

Na análise realizada pelo Cartório Eleitoral, doc. ID 2696816, foi verificado que o partido não possuía conta bancária, não
havendo registro de movimentação de recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro, e não recebeu recursos do Fundo
Partidário no ano de 2011, opinando pelo deferimento do requerimento de regularização das contas relativas ao exercício de
2011.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se no parecer ID nº 2756735 pelo deferimento do requerimento de regularização das
contas.
Éo breve relato dos fatos. DECIDO.
Édever dos partidos políticos, em todas as suas esferas (nacional, estadual e municipal), prestar contas anualmente àJustiça
Eleitoral (art. 17, III, CF), ainda que não tenham recebido qualquer tipo de recurso público, sob pena de serem submetidos às
sanções legais cabíveis.
O órgão municipal em Ibicuitinga do Partido Democrático Trabalhista quedou-se inadimplente quanto a tal obrigação, diante do
que teve suas contas referentes ao exercício 2011 julgadas não prestadas, sendo determinada a suspensão do recebimento de
repasses do Fundo Partidário, como previsto na legislação eleitoral, em especial na Lei nº 9 .096/95, na Resolução TSE nº
21.841/2004, vigente àépoca, e na Resolução TSE nº 23.604/2020, atualmente em vigor.
O partido em questão pediu a regularização das contas não prestadas e juntou os dados e documentos referentes ao ano de
2016, com fulcro no art. 58 da Res. TSE nº 23.604/2019 do TSE, abaixo transcrito parcialmente:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a
regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.
§1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
(...)
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados àépoca da obrigação de prestar
contas a que se refere o requerimento;
(...)
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento de recursos de origem não
identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus
responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
Verificou-se que o Partido Democrático Trabalhista de Ibicuitinga apresentou a documentação necessária para a análise das
contas, e que o órgão partidário municipal não recebeu recursos públicos, de fonte vedada, ou de origem não identificada, não
tendo movimentado recursos financeiros no período em análise.
Posto isso, em consonância com o Parecer Ministerial e com arrimo na certidão do Cartório Eleitoral, e pelos fatos e
fundamentos acima, JULGO DEFERIDO o requerimento de regularização da situação da prestação de contas do exercício
2011 do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA –PDT de IBICUITINGA/CE.
Em decorrência da decisão acima, DETERMINO o restabelecimento do recebimento de cotas do Fundo Partidário, ressaltando
que a presente decisão diz respeito tão somente àsanção contida na sentença prolatada nos autos do processo nº 35742.2012.6.06.0047, referente ao exercício 2011.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO), assim como notifique-se os diretórios estadual e nacional do partido acerca desta decisão.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral
Transitada em julgado, arquive-se.
Morada Nova/CE, data registrada no sistema.
Raynes Viana de Vasconcelos
Juiz Eleitoral da 47ª ZE/CE
Processo 0600025-45.2020.6.06.0047
JUSTIÇA ELEITORAL 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-45.2020.6.06.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO VERDE RESPONSÁVEL: JOSE VALDINEI DE ALMEIDA,
FRANCISCO ALVES FREITAS
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO VICTOR DA SILVA SERAFIM - CE41377
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas anuais do PARTIDO VERDE - PV do município de Ibicuitinga/CE, referente ao
exercício financeiro de 2019, apresentada na forma de declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros
firmada pelos representantes da agremiação partidária, nos termos do artigo 28, §3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas foram apresentadas tempestivamente em 30/06/2020.
Publicado o Edital nº 032/2020 no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, não tendo sido apresentada impugnação no prazo
legal.
Foram juntados aos autos as informações enviadas pelas instituições financeiras sobre inexistência de extratos bancários, doc.
ID 2747269, e certificadas as informações acerca da não emissão de recibos de doação e não recebimento de recursos do
Fundo Partidário pelo partido, doc. ID 2747253, nos termos do art. 45, II e III, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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Após análise das contas, o Cartório Eleitoral emitiu o parecer ID 2747606, concluindo que o partido apresentou a declaração
conforme exigido na Resolução citada, não tendo sido constatada a realização de movimentação financeira no período,
sugerindo a aprovação das contas.
Parecer do Ministério Público pela aprovação das contas.
Éo relatório. Decido.
Preliminarmente, cumpre destacar que em 17/12/2019 foi publicada a Resolução TSE nº 23.604/2019, disciplinando as
prestações de contas dos partidos políticos, que revogou a Resolução TSE nº23.546/2017, ressalvando que as disposições da
nova norma não atingiram o mérito das prestações de contas dos exercícios anteriores àsua vigência, aplicando-se as
disposições processuais aos processos ainda não julgados.
Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, estão obrigados a apresentar sua prestação de contas anualmente
àJustiça Eleitoral, nos termos do art. 32, caput, da Lei nº 9.096/1995 e do art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
mesmo que não haja recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira no período.
Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro devem apresentar a declaração de ausência de movimentação de recursos, de acordo com o art. 32, §4º, da Lei nº
9.096/1995, e na forma prevista no art. 28, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Partido Verde de Ibicuitinga apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos acima referida, e da análise
dos autos restou comprovada a veracidade da declaração, verificando-se que a agremiação partidária não movimentou
recursos financeiros durante o exercício de 2019, não tendo recebido recursos oriundos do Fundo Partidário, de fonte vedada
ou de origem não identificada.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e julgo como prestadas e APROVADAS as contas do órgão de representação
municipal do PARTIDO VERDE –PV do município de IBICUITINGA, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos do
art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Determino a conservação da documentação pertinente às presentes contas pelo partido político, conforme dispõe o art. 29,
§§4º e 5º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE.
Após, arquive-se.
Morada Nova, data registrada no sistema.
Raynes Viana de Vasconcelos
Juiz Eleitoral da 47ª ZE
Processo 0600024-60.2020.6.06.0047
JUSTIÇA ELEITORAL 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600024-60.2020.6.06.0047 / 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
REQUERENTE: PAULO SERGIO RODRIGUES DE ALMEIDA, MARIA JOSE RODRIGUES BEZERRA, PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
Advogado do(a) REQUERENTE: RODOLFO DIOGO DE SAMPAIO FILHO - CE23814 Advogado do(a) REQUERENTE: FILIPE
BEZERRA CATUNDA CAMPELO - CE27565
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas anuais do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do
município de Morada Nova/CE, referente ao exercício financeiro de 2019, apresentada na forma de declaração de ausência de
movimentação de recursos financeiros firmada pelos representantes da agremiação partidária, nos termos do artigo 28, §3º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
As contas foram apresentadas tempestivamente em 25/06/2020.
Publicado o Edital nº 031/2020 no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, não tendo sido apresentada impugnação no prazo
legal.
Foram juntados aos autos as informações enviadas pelas instituições financeiras sobre inexistência de extratos bancários, doc.
ID 2742931, e certificadas as informações acerca da não emissão de recibos de doação e não recebimento de recursos do
Fundo Partidário pelo partido, doc. ID 2742491, nos termos do art. 45, II e III, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Após análise das contas, o Cartório Eleitoral emitiu o parecer ID 2746138, concluindo que o partido apresentou a declaração
conforme exigido na Resolução citada, não tendo sido constatada a realização de movimentação financeira no período,
sugerindo a aprovação das contas.
Parecer do Ministério Público pela aprovação das contas.
Éo relatório. Decido.
Preliminarmente, cumpre destacar que em 17/12/2019 foi publicada a Resolução TSE nº 23.604/2019, disciplinando as
prestações de contas dos partidos políticos, que revogou a Resolução TSE nº23.546/2017, ressalvando que as disposições da
nova norma não atingiram o mérito das prestações de contas dos exercícios anteriores àsua vigência, aplicando-se as
disposições processuais aos processos ainda não julgados.
Os partidos políticos, em todas as esferas de direção, estão obrigados a apresentar sua prestação de contas anualmente
àJustiça Eleitoral, nos termos do art. 32, caput, da Lei nº 9.096/1995 e do art. 28, caput, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
mesmo que não haja recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira no período.
Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro devem apresentar a declaração de ausência de movimentação de recursos, de acordo com o art. 32, §4º, da Lei nº
9.096/1995, e na forma prevista no art. 28, §3º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
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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O Partido Movimento Democrático Brasileiro de Morada Nova apresentou a declaração de ausência de movimentação de
recursos acima referida, e da análise dos autos restou comprovada a veracidade da declaração, verificando-se que a
agremiação partidária não movimentou recursos financeiros durante o exercício de 2019, não tendo recebido recursos oriundos
do Fundo Partidário, de fonte vedada ou de origem não identificada.
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e julgo como prestadas e APROVADAS as contas do órgão de representação
municipal do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB do município de MORADA NOVA, relativas ao
exercício financeiro de 2019, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Determino a conservação da documentação pertinente às presentes contas pelo partido político, conforme dispõe o art. 29,
§§4º e 5º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao MPE.
Após, arquivem-se os autos.
Morada Nova, data registrada no sistema.
Raynes Viana de Vasconcelos
Juiz Eleitoral da 47ª ZE
Processo 0600037-59.2020.6.06.0047
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE
REPRESENTAÇÃO (11541)
PROCESSO Nº 0600037-59.2020.6.06.0047
REPRESENTANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB Advogados do(a)
REPRESENTANTE: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO - CE27565, RODOLFO DIOGO DE SAMPAIO FILHO - CE23814
REPRESENTADO: MUNICIPIO DE MORADA NOVA, JOSE VANDERLEY NOGUEIRA Advogados do(a) REPRESENTADO:
MARILIA XIMENES ANDRADE CASTRO NAVARRO - CE20618, ADINE FERREIRA BEZERRA - CE29716, ADRIANA LOPES
DE CASTRO ALVES - CE12642, ZENALTO BEZERRA JUNIOR - CE17483, JOAO BATISTA FREITAS DE ALENCAR CE4972 Advogados do(a) REPRESENTADO: ESIO RIOS LOUSADA NETO - CE18190, RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES
NETO - CE6615
DESPACHO
Rh.
Oficie-se àempresa Facebook, para informar se houve publicação ou impulsionamento de conteúdo pago das postagens
veiculadas no Facebook e Instagram da Prefeitura Municipal de Morada Nova e de José Vanderley Nogueira, conforme requer
o MP.
Recebida a resposta, remeta-se os autos ao MPE para manifestação.
Expedientes necessários de ordem.
MORADA NOVA, 27 de julho de 2020
RAYNES VIANA DE VASCONCELOS
Juiz da 047ª ZONA ELEITORAL DE MORADA NOVA CE

050ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600053-04.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600053-04.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DIRETORIO INTERESSADO: ALLAN DE SOUSA GALVAO,
MARIA IVA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE EDIARLEY FARIAS DE CARVALHO - CE27810 Advogado do(a) INTERESSADO:
ALLAN DE SOUSA GALVAO - CE27816 Advogado do(a) INTERESSADO: JOSE EDIARLEY FARIAS DE CARVALHO CE27810
SENTENÇA Nº 39/2020
Tratam os autos de Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB de Pentecoste-CE, através
de Declaração de ausência de movimentação de recursos, relativa ao exercício 2018 (ID 1900011).
Em certidão de ID 2645412, o Cartório Eleitoral informa que a agremiação partidária não estava vigente no exercício 2018
conforme informações extraídas do SGIP.
Éo sucinto relatório.
DECIDO.
O art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 assim dispõe:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas àJustiça Eleitoral
anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao: I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas
de órgão definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou zonal; …§1º Para os efeitos do disposto no caput,
consideram-se obrigados a prestar contas os órgãos partidários que no exercício financeiro de referência das contas: I 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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estiverem vigentes em qualquer período; II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que regularmente
funcionaram; e III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que regularmente funcionaram.
In casu, o partido apresentou prestação de contas de um exercício em que não estava vigente, restando caracterizada a falta
de interesse processual.
O art. 485, do Novo Código de Processo Civil, assim dispõe:
Art. 485. O juiz não resolverá ,o mérito quando: I –indeferir a petição inicial; II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um)
ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por
mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI - verificar ausência de
legitimidade ou de interesse processual (grifamos).
Posto isso, em consonância com os fatos analisados e com arrimo nas regras normativas acima, JULGO extinto, sem
resolução do mérito, o presente processo, por falta de interesse processual.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
Pentecoste-CE, 27 de julho de 2020.
Francisco Marcello Alves Nobre
Juiz Eleitoral da 50ª Zona respondendo
Editais
Processo 0600069-55.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600069-55.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA DE PENTECOSTE/CE RESPONSÁVEL:
GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON, JOAQUIM DA MOTA SILVA NETO, DANIEL PESSOA GOMES DA SILVA,
THELMA REGINA PESSOA E SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GUSTAVO FERREIRA
MAGALHAES SOLON - CE26505 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505
EDITAL Nº 20/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS –EXERCÍCIO 2017
O Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Eleitoral da 050ª Zona Eleitoral de Pentecoste-CE, no uso de suas
atribuições legais etc.. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Liberal –PL
(Ex. PR) de Pentecoste apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao Exercício Financeiro
de 2017, prevista no §4º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.604/2019. Nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº
23.604/2019, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a
prestação de contas mediante petição nos autos, que deve ser apresentada de forma fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que se lhe dê
ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico –DJE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho
do ano de 2020. Eu, Angelo Harrison Queiroz Chaves, Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA RESPONDENDO
Processo 0600064-33.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600064-33.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA DE PENTECOSTE/CE RESPONSÁVEL:
GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON, JOAQUIM DA MOTA SILVA NETO, DANIEL PESSOA GOMES DA SILVA,
THELMA REGINA PESSOA E SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GUSTAVO FERREIRA
MAGALHAES SOLON - CE26505 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505
EDITAL Nº 19/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS –EXERCÍCIO 2019
O Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Eleitoral da 050ª Zona Eleitoral de Pentecoste-CE, no uso de suas
atribuições legais etc.. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Liberal –PL
(Ex. PR) de Pentecoste apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao Exercício Financeiro
de 2019, prevista no §4º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.604/2019. Nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº
23.604/2019, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a
prestação de contas mediante petição nos autos, que deve ser apresentada de forma fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que se lhe dê
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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ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico –DJE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho
do ano de 2020. Eu, Angelo Harrison Queiroz Chaves, Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA RESPONDENDO
Processo 0600058-26.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600058-26.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE PENTECOSTE/CE RESPONSÁVEL:
VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA, JOSE VALMIR SILVA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR - CE39821 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR - CE39821 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VICENTE DE
PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR - CE39821
EDITAL Nº 17/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS –EXERCÍCIO 2018
O Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Eleitoral da 050ª Zona Eleitoral de Pentecoste-CE, no uso de suas
atribuições legais etc.. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Social
Democrático - PSD de Pentecoste apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao Exercício
Financeiro de 2018, prevista no §4º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.604/2019. Nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital,
impugnar a prestação de contas mediante petição nos autos, que deve ser apresentada de forma fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para
que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico –DJE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 24 (vinte e quatro) dias
do mês de julho do ano de 2020. Eu, Angelo Harrison Queiroz Chaves, Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA RESPONDENDO
Processo 0600054-86.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600054-86.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: AVANTE PENTECOSTE-CE MUNICIPAL RESPONSÁVEL: ROSENILDA ALVES QUIRINO DE ARAUJO,
FRANCISCO ROSEWANDO QUIRINO DE ARAUJO, ANTONIO GLAUBYO SOUSA DOS SANTOS, FRANCISCA MARIA DE
ABREU LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: AUDIZIO FERREIRA LIMA - CE11225 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: AUDIZIO
FERREIRA LIMA - CE11225 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: AUDIZIO FERREIRA LIMA - CE11225 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: AUDIZIO FERREIRA LIMA - CE11225 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: AUDIZIO FERREIRA LIMA CE11225
REQUERIDO: #-JUSTICA ELEITORAL
EDITAL Nº 14/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS –EXERCÍCIO 2019
O Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Eleitoral da 050ª Zona Eleitoral de Pentecoste - CE, no uso de suas
atribuições legais etc..
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político AVANTE de Pentecoste - CE
apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao Exercício Financeiro de 2019, prevista no
§4º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.604/2019. Nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, faculta-se a
qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a prestação de contas
mediante petição nos autos, que deve ser apresentada de forma fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou
o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça Eletrônico –DJE. Dado e
passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu,
Angelo Harrison Queiroz Chaves, Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.
PENTECOSTE-CE, 24 de Julho de 2020
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA
Processo 0600059-11.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600059-11.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE PENTECOSTE/CE RESPONSÁVEL:
VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA, JOSE VALMIR SILVA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR - CE39821 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR - CE39821 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VICENTE DE
PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR - CE39821
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 Nº 18/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS –EXERCÍCIO 2019
O Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Eleitoral da 050ª Zona Eleitoral de Pentecoste-CE, no uso de suas
atribuições legais etc.. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Social
Democrático - PSD de Pentecoste apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao Exercício
Financeiro de 2019, prevista no §4º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.604/2019. Nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital,
impugnar a prestação de contas mediante petição nos autos, que deve ser apresentada de forma fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para
que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico –DJE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 24 (vinte e quatro) dias
do mês de julho do ano de 2020. Eu, Angelo Harrison Queiroz Chaves, Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA RESPONDENDO
Processo 0600057-41.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600057-41.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE PENTECOSTE/CE RESPONSÁVEL:
VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA, JOSE VALMIR SILVA DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR - CE39821 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: VICENTE DE PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR - CE39821 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VICENTE DE
PAULO SOUSA E SILVA JUNIOR - CE39821
EDITAL Nº 16/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS –EXERCÍCIO 2017
O Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Eleitoral da 050ª Zona Eleitoral de Pentecoste-CE, no uso de suas
atribuições legais etc.. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Social
Democrático - PSD de Pentecoste apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao Exercício
Financeiro de 2017, prevista no §4º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.604/2019. Nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital,
impugnar a prestação de contas mediante petição nos autos, que deve ser apresentada de forma fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para
que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico –DJE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 24 (vinte e quatro) dias
do mês de julho do ano de 2020. Eu, Angelo Harrison Queiroz Chaves, Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA RESPONDENDO
Processo 0600056-56.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600056-56.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PEN PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL RESPONSÁVEL: JOSE
NAURI TEIXEIRA ARAUJO, VERA LUCIA TEIXEIRA DE ALMEIDA
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE FERREIRA DE MELO - CE10332 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
ALEXANDRE FERREIRA DE MELO - CE10332 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ALEXANDRE FERREIRA DE MELO CE10332
REQUERIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
EDITAL Nº 15/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS –EXERCÍCIO 2019
O Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Eleitoral da 050ª Zona Eleitoral de Pentecoste-CE, no uso de suas
atribuições legais etc.. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político
PATRIOTA (Ex. PEN) de Pentecoste apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao
Exercício Financeiro de 2019, prevista no §4º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.604/2019. Nos termos do art. 44, I, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste
edital, impugnar a prestação de contas mediante petição nos autos, que deve ser apresentada de forma fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para
que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico –DJE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 24 (vinte e quatro) dias
do mês de julho do ano de 2020. Eu, Angelo Harrison Queiroz Chaves, Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.
PENTECOSTE –CE. 24 DE JULHO DE 2020
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA RESPONDENDO

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Processo 0600070-40.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600070-40.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA DE PENTECOSTE/CE RESPONSÁVEL:
GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON, JOAQUIM DA MOTA SILVA NETO, DANIEL PESSOA GOMES DA SILVA,
THELMA REGINA PESSOA E SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GUSTAVO FERREIRA
MAGALHAES SOLON - CE26505 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON - CE26505
EDITAL Nº 21/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS –EXERCÍCIO 2018
O Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Eleitoral da 050ª Zona Eleitoral de Pentecoste-CE, no uso de suas
atribuições legais etc.. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Liberal –PL
(Ex. PR) de Pentecoste apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao Exercício Financeiro
de 2018, prevista no §4º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.604/2019. Nos termos do art. 44, I, da Resolução TSE nº
23.604/2019, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital, impugnar a
prestação de contas mediante petição nos autos, que deve ser apresentada de forma fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para que se lhe dê
ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico –DJE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho
do ano de 2020. Eu, Angelo Harrison Queiroz Chaves, Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA RESPONDENDO
Processo 0600071-25.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600071-25.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: MARCOS AURELIO BARBOSA LIMA, ANTONIO EDINALDO FERREIRA DA SILVA, COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - PTB DE GENERAL SAMPAIO
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO MAGALHAES DIAS - CE20247 Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO
MAGALHAES DIAS - CE20247 Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO MAGALHAES DIAS - CE20247
EDITAL Nº 22/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS –EXERCÍCIO 2019
O Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Eleitoral da 050ª Zona Eleitoral de Pentecoste-CE, no uso de suas
atribuições legais etc.. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Trabalhista
Brasileiro –PTB de General Sampaio apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao
Exercício Financeiro de 2019, prevista no §4º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.604/2019. Nos termos do art. 44, I, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste
edital, impugnar a prestação de contas mediante petição nos autos, que deve ser apresentada de forma fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para
que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico –DJE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de julho do ano de 2020. Eu, Angelo Harrison Queiroz Chaves, Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA RESPONDENDO
Processo 0600072-10.2020.6.06.0050
JUSTIÇA ELEITORAL 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600072-10.2020.6.06.0050 / 050ª ZONA ELEITORAL DE PENTECOSTE CE
REQUERENTE: ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO, RONIELE BARBOSA VIEIRA, PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO MAGALHAES DIAS - CE20247 Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO
MAGALHAES DIAS - CE20247 Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO MAGALHAES DIAS - CE20247
EDITAL Nº 23/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS –EXERCÍCIO 2019
O Dr. FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE, Juiz Eleitoral da 050ª Zona Eleitoral de Pentecoste-CE, no uso de suas
atribuições legais etc.. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Progressistas
–PP de General Sampaio apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos, referente ao Exercício
Financeiro de 2019, prevista no §4º, do art. 28, da Resolução TSE n.º 23.604/2019. Nos termos do art. 44, I, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital,
impugnar a prestação de contas mediante petição nos autos, que deve ser apresentada de forma fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período. E para
que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no
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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Diário da Justiça Eletrônico –DJE. Dado e passado nesta cidade de Pentecoste, Estado do Ceará, aos 27 (vinte e sete) dias do
mês de julho do ano de 2020. Eu, Angelo Harrison Queiroz Chaves, Chefe de Cartório, digitei e conferi este edital.
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
JUIZ ELEITORAL DA 50ª ZONA RESPONDENDO

053ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600026-12.2020.6.06.0053
JUSTIÇA ELEITORAL 053ª ZONA ELEITORAL DE NOVA OLINDA CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600026-12.2020.6.06.0053 / 053ª ZONA ELEITORAL DE NOVA OLINDA CE
REQUERENTE: JOSE SAVIO SILVA LINARD ALVES
Advogado do(a) REQUERENTE: ISAQUE BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA - CE41340
REQUERIDO: PSL, PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
DESPACHO
Com vista dos autos o Ministério Público Eleitoral assim requereu a baixa dos autos em diligência para que o Requerente e o
Cartório Eleitoral empreendam diligências, nos seguintes termos (evento 22):
1) Seja o Requerente intimado para proceder a juntada de:
a) Comprovante de comunicação ao Juízo Eleitoral e ao Partido Político anterior sobre a desfiliação;
b) Comprovante de comunicação ao Juízo eleitoral da nova filiação ao PRB;
c) Cópia do comprovante do modelo adotado pelo novo partido ao qual foi filiado, documento que éentregue ao novo filiado,
sempre após a filiação;
2) Que o diligente Cartório Eleitoral, simultaneamente:
a) proceda a análise ativa dos sistemas de filiação do TSE, atestando circunstanciadamente nos autos, a condição atual do
Requerente, do ponto de vista filiatório;
b) proceda a notificação do PRB de Santana do Cariri para que apresente justificativa sobre o nome do Requerente constar
como “filiação cancelada” junto ao TSE e, mesmo assim, o Partido Republicano Brasileiro (PRB) atestar localmente a filiação
do requerente, cf. ID 1140099;
c) Notificação do PSL para que apresente o pedido de desfiliação do Requerente, acaso existente, na forma de diligência, sob
pena de desobediência eleitoral.
Os requerimentos ministeriais são pertinentes e devem ser deferidos, como de fato defiro, devendo o Cartório desta Zona
Eleitoral atender ao pleito do Parquet no prazo de 10 (dez) dias, fixando-se igual prazo para o requerente atender àdiligências
supra.
Cumpra-se.

070ª Zona Eleitoral
Despachos e Sentenças
Processo 0600033-50.2020.6.06.0070
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE BREJO SANTO CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600033-50.2020.6.06.0070
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Advogado do(a) REQUERENTE: WAGNER DENNYSON DE SOUSA
SILVA - CE27046
DESPACHO
Considerando que a declaração de ausência de movimentação de recursos ID 2034766 encontra-se apócrifa, intime-se via DJe
a parte requerente, por seu advogado, para no prazo de cinco dias providenciar a juntada da referida declaração devidamente
assinada por quem de direito, sob pena de serem julgadas não prestadas as contas objeto deste processo.
PENAFORTE, 8 de julho de 2020
NIWTON DE LEMOS BARBOSA
Juiz da 070ª ZONA ELEITORAL DE BREJO SANTO CE
Processo 0600037-87.2020.6.06.0070
JUSTIÇA ELEITORAL 070ª ZONA ELEITORAL DE BREJO SANTO CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600037-87.2020.6.06.0070 / 070ª ZONA ELEITORAL DE BREJO SANTO CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
SENTENÇA
R. H.
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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Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS anual referente ao exercício financeiro de 2019, apresentada pelo PARTIDO SOCIAL
LIBERAL – BREJO SANTO, qualificado nos autos.
Consta certidão do Cartório Eleitoral ID 2410363 atestando o ajuizamento de lide anterior com as mesmas partes, pedido e
causa de pedir. Conclusos, vieram-me os autos.
Eis o relato do que relevante. Decido.
II –FUNDAMENTAÇÃO
Écediço que a obrigação de prestação de contas anual persiste para a direção partidária que efetivamente tenha vigência no
município, conforme artigo 32 da Lei 9096/95.
O artigo 337 do CPC preleciona em seu parágrafo 3.º que " há litispendência quando se repete ação que está em curso."
De fato, compulsando os autos de nº 0600004-97.2020.6.06.0070, reconhece-se que o PSL de Brejo Santo apresenta contas
partidárias anuais referente ao ano calendário de 2019, a induzir litispendência no presente feito, eis que ajuizado
posteriormente.
Ressalto que tal matéria écognoscível de ofício pelo magistrado, a teor do artigo 485, §3.º do CPC, verbis:
§3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
III –DISPOSITIVO
Pelas razões expendidas, JULGO extinto o feito, sem solução do mérito, com arrimo no artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Publique-se e intime-se via DJe.
Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Brejo Santo, 09 de julho de 2020.
NIWTON DE LEMOS BARBOSA
Juiz da 070ª ZONA ELEITORAL DE BREJO SANTO CE

071ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
EDITAL N.º 13/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2019
O Dr. Judson Pereira Spindola Júnior, MM Juiz Eleitoral desta 71ª Zona, no uso de suas atribuições legais, ...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO – MDB, sediado em Caririaçu/CE, cujos responsáveis estão abaixo discriminados, apresentou a declaração de
ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de 2019. O documento encontra-se disponível em cartório para
que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer interessado possa impugná-lo mediante petição
fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em
dinheiro no período, pelo supracitado partido.
Processo n.º 0600015-26.2020.6.06.0071
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos – Exercício Financeiro de 2019
Interessado: Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB de Caririaçu/CE
Presidente: Wantuil Matias Neto
Tesoureiro: Pedro Gonçalves da Cunha
Advogado: Jerônimo Correia de Oliveira OAB/CE nº 18067
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, bem como sua afixação no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Caririaçu-CE, aos vinte e três dias (23) dia do mês de julho de 2020. Eu, Emerson Lopes
Rafael, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
JUDSON PEREIRA SPINDOLA JÚNIOR
Juiz da 71ª Zona Eleitoral

073ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600015-20.2020.6.06.0073
JUSTIÇA ELEITORAL 073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600015-20.2020.6.06.0073
073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
REQUERIDO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT), de UBAJARA-CE
RESPONSÁVEIS: MARIA ALTAIR DE ALMEIDA VASCONCELOS (PRESIDENTE), FRANCISCO JAIRO FERREIRA DE
ARAUJO (TESOUREIRO)
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: IHUNA MARIA RODRIGUES BARROS ROCHA - CE34024
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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SENTENÇA
EMENTA:
DIREITO ELEITORAL. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018.
RESOLUÇÃO TSE 23.604/2019.
Vistos etc.
Trata-se de pedido de regularização da situação de inadimplência na prestação de contas, julgadas não prestadas, do
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) de Ubajara-CE, nos autos do processo 15-06.2019.6.06.0073, referente ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do disposto no art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019, para suspender as
consequências previstas no art. 47 da referida Resolução.
O Cartório Eleitoral juntou aos autos parecer conclusivo de exame técnico pela regularização das contas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou igualmente pela regularização das contas.
Éo relatório. Decido.
O art. 58 da Res. TSE nº 23.604/2019 estabelece o rito da regularização das contas não prestadas.
Compulsando os autos, verifico que a agremiação partidária apresentou pedido de regularização da prestação de contas
referente exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 58 da supramencionada Resolução.
Diante do exposto, não havendo sido apuradas irregularidades, vez que não sobreveio a constatação de impropriedade ou
irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário ou no recebimento de recursos de fonte vedada ou de recursos de
origem não identificada, nos termos disposto no art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019, DECLARO REGULAR a prestação
de contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT), de Ubajara-CE, relativa ao exercício financeiro de 2018, para que surta
os devidos efeitos legais.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (sico), conforme preceitua o art. 9º da
Resolução TSE nº 23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após, arquivem-se os autos.
Ibiapina –CE, 28 de julho de 2020.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª Zona de IBIAPINA/CE

081ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600034-02.2020.6.06.0081
JUSTIÇA ELEITORAL 081ª ZONA ELEITORAL DE TIANGUÁ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-02.2020.6.06.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE TIANGUÁ CE
REQUERENTE: CLAUDIO FERNANDES AGUIAR RESPONSÁVEL: DAVI FERNANDES AGUIAR
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE HELTER CARDOSO DE VASCONCELOS JUNIOR - CE17668 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: JOSE HELTER CARDOSO DE VASCONCELOS JUNIOR - CE17668
DESPACHO
Considerando a informação de ID2462207 e o caráter jurisdicional do processo de prestação de contas anual, SUSPENDA-SE
o presente processo e INTIME-SE o Órgão Provisório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB de Frecheirinha, na
pessoa de seu procurador constituído nos presentes autos, para, no prazo de 05(cinco) dias, regularizar a representação
processual dos dirigentes, presidente e tesoureiro, da época do exercício financeiro da prestação de contas, nos termos do art.
32 da Res. TSE n. 23.604/2019.
Tiangua, (data do sistema).
BRUNO DOS ANJOS
Juiz da 81ªZona Eleitoral
Processo 0600036-69.2020.6.06.0081
JUSTIÇA ELEITORAL 081ª ZONA ELEITORAL DE TIANGUÁ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600036-69.2020.6.06.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE TIANGUÁ CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DE FRECHEIRINHA - CE
RESPONSÁVEL: HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR, HELVIS AGUIAR JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: JAMILLY JENNY LINHARES JUNIOR - CE33030 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JAMILLY
JENNY LINHARES JUNIOR - CE33030 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: JAMILLY JENNY LINHARES JUNIOR - CE33030
DESPACHO
Considerando a informação de ID2857510 e o caráter jurisdicional do processo de prestação de contas anual, SUSPENDA-SE
o presente processo e INTIME-SE a Comissão Provisória Municipal do Partido Democrático Trabalhista –PDT do município de
Frecheirinha, na pessoa de sua procuradora constituída nos presentes autos, para, no prazo de 05(cinco) dias, regularizar a
representação processual, nos termos do art. 32 da Res. TSE n. 23.604/2019, sob pena do prosseguimento regular do feito.
Tiangua, (data do sistema).
Bruno dos Anjos
Juiz da 81ªZona Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 94-58.2019.6.06.0081
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 94-58.2019.6.06.0081
PROTOCOLO: 22.132/2019
PARTIDO Comunista do Brasil – PC do B do município de Tianguá/CE
ADVOGADO: Raimundo Muriell Araújo Sousa Aguiar (OAB/CE Nº 36.428)
SENTENÇA
Vistos em conclusão.
Cuida-se de processo para análise de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do órgão
definitivo municipal do Partido Comunista do Brasil – PC do B do município de Tianguá/CE, conforme dispõem a Lei
9.096/1995 e Resolução TSE nº 23.546/2017.
O partido apresentou declaração de ausência de movimentação dos recursos, nos termos do §4º do art.32,
da Lei nº 9.096/1995 (fl.04) e juntou os extratos bancários de fls. 05/22.
Não foram apresentadas impugnações ao edital (fl.27), publicado no Diário da Justiça, conforme certidão de
fl.28.
Foram acostados os relatórios referentes à emissão de recibos eleitorais, ao recebimento de recursos do
fundo partidário e dos extratos de contas bancárias às fls.30/36.
Às fls. 41, Parecer Técnico Conclusivo do Cartório Eleitoral opinando pela aprovação das contas com
ressalvas, tendo em vista a intempestividade da apresentação das contas.
Instado a se manifestar (fl.42), o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com
ressalvas, seguindo o parecer técnico da Justiça Eleitoral.
É o breve relatório. Decido.
De fato a declaração de não movimentação financeira apresentada pelo partido coaduna-se com o verificado
por meio dos relatórios acostados aos autos, quais sejam, não ter ocorrido repasse de fundo partidário pelo diretório estadual,
não existir recibos gerados para a agremiação partidária e não haver movimentação financeira nas contas bancárias. Com
efeito, a agremiação apresentou a prestação de contas de exercício financeiro relativa a 2018, conforme estabelecido pela Lei
nº. 9.096/95 e pela Resolução TSE nº 23.546/2017, ainda que não tenha havido movimentação financeira.
Embora referidas contas tenham sido apresentadas intempestivamente, tal impropriedade não constitui falha
grave, sendo meramente um erro formal que não compromete a regularidade das contas.
Diante das considerações expostas e em consonância com o parecer Ministerial e, em face da inexistência
de irregularidade que as maculem, JULGO APROVADA COM RESSALVAS a prestação de contas do diretório municipal do
Partido Comunista do Brasil – PC do B do município de Tianguá/CE, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do
art. 46, II da Resolução TSE n.º 23.546/2017, para que surta seus efeitos legais.
Publique-se. Registre-se. Intime-se o requerente na pessoa de seu advogado.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Exp. Nec.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Tianguá - CE, 28 de julho de 2020.
BRUNO DOS ANJOS
Juiz Eleitoral da 81ª ZE/CE
Editais
Processo 0600006-34.2020.6.06.0081
JUSTIÇA ELEITORAL 081ª ZONA ELEITORAL DE TIANGUÁ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600006-34.2020.6.06.0081 / 081ª ZONA ELEITORAL DE TIANGUÁ CE
REQUERENTE: PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO EM TIANGUA RESPONSÁVEL: VALMIR MOITA, FRANCISCO
EDSON PORTELA DE AGUIAR, ARNOBIO PORTELA DE AGUIAR, GILBERTO MOITA
Advogado do(a) REQUERENTE: TEMOTEO JAVIER DE MENEZES BEVILAQUA - CE37673 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: TEMOTEO JAVIER DE MENEZES BEVILAQUA - CE37673
EDITAL N.º 026/2020 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS –exercício financeiro de 2018
O Excelentíssimo Dr. BRUNO DOS ANJOS, MM. Juiz Eleitoral da 81ª Zona Eleitoral de Tianguá-CE, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido abaixo relacionado do Município de
Tianguá-CE, apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos relativa àprestação de contas anuais do
exercício de 2018.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ/CE
PRESIDENTE: VALMIR MOITA
TESOUREIRO: GILBERTO MOITA
Faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação do presente edital, a apresentação de
impugnação, que deve ser em petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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E, para que se dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da Justiça
Eletrônico –DJE e afixado no átrio deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Tianguá, Estado do Ceará, aos 22/06/2020. Eu, Hosanira Rodrigues Carneiro, Chefe de
Cartório da 81ª ZE/CE, digitei e conferi o presente edital, que ésubscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
BRUNO DOS ANJOS
Juiz da 81ª Zona Eleitoral do Ceará

093ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600036-67.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600036-67.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERIDO: FRANCISCA FABIANA ROCHA DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a),FRANCISCA FABIANA ROCHA DA SILVA, inscrição eleitoral nº
0921 1020 0779, nas Eleições de 2018, no 1º turno, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
O(a) eleitor(a) supracitado(a) foi devidamente intimado(a), conforme se vê no documento ID 2223287, mesmo assim, não
se manifestou acerca do real motivo do seu não comparecimento àmesa receptora de votos, para o qual fora convocado(a),
deixando decorrer o prazo, nos termos da certidão acostada aos autos (ID 2441761).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da sanção pecuniária prevista na legislação em
vigor, conforme parecer ID 2517220.
Éo relatório. Decido.
Vislumbra-se, do cauteloso exame dos autos, haver sido obedecido todos os trâmites legais. Ademais, o(a) eleitor (a)
supracitado(a) permaneceu silente, decorrendo in albis o prazo legal estabelecido para apresentação de justificativa ou
recolhimento da respectiva multa.
A legislação eleitoral prevê, como penalidade ao membro de mesa receptora que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições nem apresentar justa causa ao juiz eleitoral em até 30 dias da data do pleito, a
cobrança de multa por meio de recolhimento de GRU –Guia de Recolhimento, nos termos do art. 124, caput. c/c art. 367, III e
IV, do Código Eleitoral, senão vejamos:
Código Eleitoral, art. 124, caput - O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá em multa. §1º Se
o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma
prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, §1º). §2º Se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (Código Eleitoral, art. 124, §2º). §3º As penas previstas neste
artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124,
§3º) §4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral,
art. 124, §4º). Código Eleitoral, art. 367: A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
(...)
III –se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV –a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os Juízos Eleitorais (...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em sua Resolução n.º 76, de 23 de maio de 2000, art. 2º, estipulou que o valor da
multa aplicável nesses casos, regra geral, será de 50% do valor de 33,02 UFIRs, o que equivaleria, nos dias de hoje, a R$
17,57.
Ressalve-se que a respectiva seção eleitoral não deixou de funcionar, não tendo havido abandono dos trabalhos no decurso da
votação, e que o(a) inadimplente, conforme espelho de consulta, não éservidor(a) público(a), excluindo-se assim as penas
previstas na legislação eleitoral. Assim, a multa a ser aplicada, consequentemente, deve-se restringir ao mínimo legal acima
previsto.
Vale salientar que o Sistema informatizado do TSE permite a geração e registro de pagamento de multas eleitorais em
qualquer Zona Eleitoral do país, e não somente na Zona de origem do faltoso, sendo possível ainda a geração de várias Guias
de Recolhimento da União (GRU) relativamente ao mesmo débito, cada uma com um número de registro diferente. Desta
forma, sem efeito prático seria o registro dessa multa em livro próprio, face ao valor insignificante e uma vez que o eleitor
poderá requerer ele mesmo, em outra Zona que não esta e mediante o pagamento de outra GRU com número de registro
diverso, a regularização de sua situação eleitoral.
Ademais, àvista da proibição de se inscrever valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) na Dívida Ativa da União
(Portaria do Ministério da Fazenda n.º 75, de 22 de março de 2012), razão não assiste àremessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para esse fim, não obstante à determinação do art. 3º , da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
Presencia-se na regulamentação do assunto, data maxima venia, certo descompasso entre a legislação eleitoral vigente e as
facilidades trazidas pela tecnologia.
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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Ante o exposto e àluz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como em consonância com o parecer
ministerial, MANTENHO, no cadastro do Sistema ELO do TSE relativamente à eleitora FRANCISCA FABIANA ROCHA DA
SILVA, o registro de sua ausência aos trabalhos eleitorais no pleito de 2018, através do código de Atualização da Situação do
Eleitor (ASE) 442 –AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS OU ABANDONO DA FUNÇÃO, sujeitando-os, pois, às
sanções e restrições impostas pela legislação específica em virtude de não se encontrar quite com esta Justiça Eleitoral, até o
efetivo pagamento da multa cabível correspondente e seu registro no Sistema informatizado.
Considerando que tal situação poderá ser regularizada pela interessada a qualquer tempo e em qualquer Zona Eleitoral do
país, mediante quitação da respectiva multa, uma vez findo o prazo recursal sem manifestação da interessada, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 23 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/CE
Processo 0600022-83.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600022-83.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
INTERESSADO: PEDRO JOSE FERNANDES DA SILVA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a), PEDRO JOSE FERNANDES DA SILVA, inscrição eleitoral
nº:0777 7595 0736, nas Eleições de 2018, no 1º turno, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
O eleitor supracitado foi devidamente intimado, conforme se vê no documento ID 2223193, mas não se manifestou acerca do
real motivo do seu não comparecimento àmesa receptora de votos, para a qual fora convocado, deixando decorrer o prazo,
nos termos da certidão acostada aos autos (ID 2428686).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral entendeu que pelo descaso apresentado pelo(a) faltoso(a) para com a
Justiça Eleitoral, que seja aplicada a sanção pecuniária prevista na legislação em vigor. (ID 2535437).
Éo relatório. Decido.
Vislumbra-se, do cauteloso exame dos autos, haver sido obedecido todos os trâmites legais. Ademais, o eleitor
supracitado permaneceu silente, decorrendo in albis o prazo legal estabelecido para apresentação de justificativa ou
recolhimento da respectiva multa.
A legislação eleitoral prevê, como penalidade ao membro de mesa receptora que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições nem apresentar justa causa ao juiz eleitoral em até 30 dias da data do pleito, a
cobrança de multa por meio de recolhimento de GRU –Guia de Recolhimento, nos termos do art. 124, caput. c/c art. 367, III e
IV, do Código Eleitoral, senão vejamos:
Código Eleitoral, art. 124, caput - O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá em multa. §1º Se
o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma
prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, §1º). §2º Se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (Código Eleitoral, art. 124, §2º). §3º As penas previstas neste
artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124,
§3º) §4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral,
art. 124, §4º). Código Eleitoral, art. 367: A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
(...)
III –se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV –a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os Juízos Eleitorais (...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em sua Resolução n.º 76, de 23 de maio de 2000, art. 2º, estipulou que o valor da
multa aplicável nesses casos, regra geral, será de 50% do valor de 33,02 UFIRs, o que equivaleria, nos dias de hoje, a R$
17,57.
Vale salientar que o Sistema informatizado do TSE permite a geração e registro de pagamento de multas eleitorais em
qualquer Zona Eleitoral do país, e não somente na Zona de origem do faltoso, sendo possível ainda a geração de várias Guias
de Recolhimento da União (GRU) relativamente ao mesmo débito, cada uma com um número de registro diferente. Desta
forma, sem efeito prático seria o registro dessa multa em livro próprio, face ao valor insignificante e uma vez que o eleitor
poderá requerer ele mesmo, em outra Zona que não esta e mediante o pagamento de outra GRU com número de registro
diverso, a regularização de sua situação eleitoral.
Ademais, àvista da proibição de se inscrever valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) na Dívida Ativa da União
(Portaria do Ministério da Fazenda n.º 75, de 22 de março de 2012), razão não assiste àremessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para esse fim, não obstante à determinação do art. 3º , da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
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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Presencia-se na regulamentação do assunto, data maxima venia, certo descompasso entre a legislação eleitoral vigente e as
facilidades trazidas pela tecnologia.
Ante o exposto e àluz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como em consonância com o parecer
ministerial, MANTENHO, no cadastro do Sistema ELO do TSE relativamente ao eleitor PEDRO JOSE FERNANDES DA
SILVA o registro de sua ausência aos trabalhos eleitorais no pleito de 2018, através do código de Atualização da Situação do
Eleitor (ASE) 442 –AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS OU ABANDONO DA FUNÇÃO, sujeitando-os, pois, às
sanções e restrições impostas pela legislação específica em virtude de não se encontrar quite com esta Justiça Eleitoral, até o
efetivo pagamento da multa cabível correspondente e seu registro no Sistema informatizado.
Considerando que tal situação poderá ser regularizada pelo interessado a qualquer tempo e em qualquer Zona Eleitoral do
país, mediante quitação da respectiva multa, uma vez findo o prazo recursal sem manifestação do interessado, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 23 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/CE
Processo 0600050-51.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600050-51.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERIDO: RENATA PEIXOTO SANTOS
SENTENÇA
Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a), RENATA PEIXOTO SANTOS, inscrição eleitoral nº:0762 0005
0710, nas Eleições de 2018, no 2º turno, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
O(a) eleitor(a) supracitado(a) foi devidamente intimado(a), conforme se vê no documento ID 2223360, mesmo assim, não
se manifestou acerca do real motivo do seu não comparecimento àmesa receptora de votos, para o qual fora convocado(a),
deixando decorrer o prazo, nos termos da certidão acostada aos autos (ID 2441029).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da sanção pecuniária prevista na legislação em
vigor, conforme parecer ID 2527614.
Éo relatório. Decido.
Vislumbra-se, do cauteloso exame dos autos, haver sido obedecido todos os trâmites legais. Ademais, o(a) eleitor (a)
supracitado(a) permaneceu silente, decorrendo in albis o prazo legal estabelecido para apresentação de justificativa ou
recolhimento da respectiva multa.
A legislação eleitoral prevê, como penalidade ao membro de mesa receptora que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições nem apresentar justa causa ao juiz eleitoral em até 30 dias da data do pleito, a
cobrança de multa por meio de recolhimento de GRU –Guia de Recolhimento, nos termos do art. 124, caput. c/c art. 367, III e
IV, do Código Eleitoral, senão vejamos:
Código Eleitoral, art. 124, caput - O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá em multa. §1º Se
o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma
prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, §1º). §2º Se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (Código Eleitoral, art. 124, §2º). §3º As penas previstas neste
artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124,
§3º) §4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral,
art. 124, §4º). Código Eleitoral, art. 367: A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
(...)
III –se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV –a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os Juízos Eleitorais (...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em sua Resolução n.º 76, de 23 de maio de 2000, art. 2º, estipulou que o valor da
multa aplicável nesses casos, regra geral, será de 50% do valor de 33,02 UFIRs, o que equivaleria, nos dias de hoje, a R$
17,57.
Ressalve-se que a respectiva seção eleitoral não deixou de funcionar, não tendo havido abandono dos trabalhos no decurso da
votação, e que o(a) inadimplente, conforme espelho de consulta, não éservidor(a) público(a), excluindo-se assim as penas
previstas na legislação eleitoral. Assim, a multa a ser aplicada, consequentemente, deve-se restringir ao mínimo legal acima
previsto.
Vale salientar que o Sistema informatizado do TSE permite a geração e registro de pagamento de multas eleitorais em
qualquer Zona Eleitoral do país, e não somente na Zona de origem do faltoso, sendo possível ainda a geração de várias Guias
de Recolhimento da União (GRU) relativamente ao mesmo débito, cada uma com um número de registro diferente. Desta
forma, sem efeito prático seria o registro dessa multa em livro próprio, face ao valor insignificante e uma vez que o eleitor
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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poderá requerer ele mesmo, em outra Zona que não esta e mediante o pagamento de outra GRU com número de registro
diverso, a regularização de sua situação eleitoral.
Ademais, àvista da proibição de se inscrever valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) na Dívida Ativa da União
(Portaria do Ministério da Fazenda n.º 75, de 22 de março de 2012), razão não assiste àremessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para esse fim, não obstante à determinação do art. 3º , da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
Presencia-se na regulamentação do assunto, data maxima venia, certo descompasso entre a legislação eleitoral vigente e as
facilidades trazidas pela tecnologia.
Ante o exposto e àluz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como em consonância com o parecer
ministerial, MANTENHO, no cadastro do Sistema ELO do TSE relativamente à eleitora RENATA PEIXOTO SANTOS o registro
de sua ausência aos trabalhos eleitorais no pleito de 2018, através do código de Atualização da Situação do Eleitor (ASE) 442
–AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS OU ABANDONO DA FUNÇÃO, sujeitando-os, pois, às sanções e restrições
impostas pela legislação específica em virtude de não se encontrar quite com esta Justiça Eleitoral, até o efetivo pagamento da
multa cabível correspondente e seu registro no Sistema informatizado.
Considerando que tal situação poderá ser regularizada pela interessada a qualquer tempo e em qualquer Zona Eleitoral do
país, mediante quitação da respectiva multa, uma vez findo o prazo recursal sem manifestação da interessada, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 23 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/CE
Processo 0600046-14.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600046-14.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERIDO: JOSE YURI RICARTE DE AQUINO
SENTENÇA Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a), JOSE YURI RICARTE DE AQUINO, inscrição
eleitoral nº:o: 0869 3981 0752, nas Eleições de 2018, no 2º turno, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
O eleitor supracitado foi devidamente intimado, conforme se vê no documento ID 2223032, mesmo assim, não se manifestou
acerca do real motivo do seu não comparecimento àmesa receptora de votos, para o qual fora convocado, deixando decorrer o
prazo, nos termos da certidão acostada aos autos (ID 2439362).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da sanção pecuniária prevista na legislação em
vigor, conforme parecer ID 2534793.
Éo relatório. Decido.
Vislumbra-se, do cauteloso exame dos autos, haver sido obedecido todos os trâmites legais. Ademais, o eleitor
supracitado permaneceu silente, decorrendo in albis o prazo legal estabelecido para apresentação de justificativa ou
recolhimento da respectiva multa.
A legislação eleitoral prevê, como penalidade ao membro de mesa receptora que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições nem apresentar justa causa ao juiz eleitoral em até 30 dias da data do pleito, a
cobrança de multa por meio de recolhimento de GRU –Guia de Recolhimento, nos termos do art. 124, caput. c/c art. 367, III e
IV, do Código Eleitoral, senão vejamos:
Código Eleitoral, art. 124, caput - O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá em multa. §1º Se
o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma
prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, §1º). §2º Se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (Código Eleitoral, art. 124, §2º). §3º As penas previstas neste
artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124,
§3º) §4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral,
art. 124, §4º). Código Eleitoral, art. 367: A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
(...)
III –se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV –a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os Juízos Eleitorais (...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em sua Resolução n.º 76, de 23 de maio de 2000, art. 2º, estipulou que o valor da
multa aplicável nesses casos, regra geral, será de 50% do valor de 33,02 UFIRs, o que equivaleria, nos dias de hoje, a R$
17,57.
Ressalve-se que a respectiva seção eleitoral não deixou de funcionar, não tendo havido abandono dos trabalhos no decurso da
votação, e que o inadimplente, conforme espelho de consulta, não éservidor público, excluindo-se assim as penas previstas na
legislação eleitoral. Assim, a multa a ser aplicada, consequentemente, deve-se restringir ao mínimo legal acima previsto.
Vale salientar que o Sistema informatizado do TSE permite a geração e registro de pagamento de multas eleitorais em
qualquer Zona Eleitoral do país, e não somente na Zona de origem do faltoso, sendo possível ainda a geração de várias Guias
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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de Recolhimento da União (GRU) relativamente ao mesmo débito, cada uma com um número de registro diferente. Desta
forma, sem efeito prático seria o registro dessa multa em livro próprio, face ao valor insignificante e uma vez que o eleitor
poderá requerer ele mesmo, em outra Zona que não esta e mediante o pagamento de outra GRU com número de registro
diverso, a regularização de sua situação eleitoral.
Ademais, àvista da proibição de se inscrever valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) na Dívida Ativa da União
(Portaria do Ministério da Fazenda n.º 75, de 22 de março de 2012), razão não assiste àremessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para esse fim, não obstante à determinação do art. 3º , da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
Presencia-se na regulamentação do assunto, data maxima venia, certo descompasso entre a legislação eleitoral vigente e as
facilidades trazidas pela tecnologia.
Ante o exposto e àluz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como em consonância com o parecer
ministerial, MANTENHO, no cadastro do Sistema ELO do TSE relativamente ao eleitor JOSE YURI RICARTE DE AQUINO, o
registro de sua ausência aos trabalhos eleitorais no pleito de 2018, através do código de Atualização da Situação do Eleitor
(ASE) 442 –AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS OU ABANDONO DA FUNÇÃO, sujeitando-os, pois, às sanções e
restrições impostas pela legislação específica em virtude de não se encontrar quite com esta Justiça Eleitoral, até o efetivo
pagamento da multa cabível correspondente e seu registro no Sistema informatizado.
Considerando que tal situação poderá ser regularizada pela interessada a qualquer tempo e em qualquer Zona Eleitoral do
país, mediante quitação da respectiva multa, uma vez findo o prazo recursal sem manifestação do interessado, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 23 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/CE
Processo 0600007-17.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600007-17.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
INTERESSADO: CAIO CEZAR PEREIRA SOBRINHO
SENTENÇA
Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a), CAIO CEZAR PEREIRA SOBRINHO, inscrição eleitoral nº 0830
9334 0760, nas Eleições de 2018, no 1º e 2º turnos, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
De acordo com o art. 124 do Código Eleitoral estabelece que incorre em multa o(a) mesário(a) que não comparecer ao local,
dia e hora determinados para a realização da eleição e que não se justificar perante o Juiz Eleitoral.
Observou-se que o(a) mesário(a) supramencionado(a) efetuou o pagamento da multa eleitoral, conforme reluz da certidão
imersa no ID 2189391 e espelho consulta eleitor (ID 2189393), com registro INATIVO DO ASE 442, referente àausência aos
trabalhos eleitorais, acostados aos autos.
Instado a se manifestar,o Ministério Publico opinou pelo arquivamento dos autos com os expedientes necessários.
Resta, em dado contexto, a falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, ocasionado pela inatividade do ASE
442, em virtude da regularização do cadastro do eleitor acima mencionado, impondo-se, pois a extinção do processo, sem
julgamento do mérito.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
Ciência da decisão à representante do Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Empós, arquivem-se.
Fortaleza/CE, 10 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/CE
Processo 0600044-44.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600044-44.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERIDO: BRENA KELLI SILVA XAVIER
SENTENÇA
Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a), BRENA KELLI SILVA XAVIER, inscrição eleitoral nº :0798 6203
0795, nas Eleições de 2018, no 1º turno, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
O(a) eleitor(a) supracitado(a) foi devidamente intimado(a), conforme se vê no documento ID 2223375, mesmo assim, não
se manifestou acerca do real motivo do seu não comparecimento àmesa receptora de votos, para o qual fora convocado(a),
deixando decorrer o prazo, nos termos da certidão acostada aos autos (ID 2441230).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da sanção pecuniária prevista na legislação em
vigor, conforme parecer ID 2527588.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Éo relatório. Decido.
Vislumbra-se, do cauteloso exame dos autos, haver sido obedecido todos os trâmites legais. Ademais, o(a) eleitor (a)
supracitado(a) permaneceu silente, decorrendo in albis o prazo legal estabelecido para apresentação de justificativa ou
recolhimento da respectiva multa.
A legislação eleitoral prevê, como penalidade ao membro de mesa receptora que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições nem apresentar justa causa ao juiz eleitoral em até 30 dias da data do pleito, a
cobrança de multa por meio de recolhimento de GRU –Guia de Recolhimento, nos termos do art. 124, caput. c/c art. 367, III e
IV, do Código Eleitoral, senão vejamos:
Código Eleitoral, art. 124, caput - O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá em multa. §1º Se
o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma
prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, §1º). §2º Se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (Código Eleitoral, art. 124, §2º). §3º As penas previstas neste
artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124,
§3º) §4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral,
art. 124, §4º). Código Eleitoral, art. 367: A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
(...)
III –se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV –a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os Juízos Eleitorais (...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em sua Resolução n.º 76, de 23 de maio de 2000, art. 2º, estipulou que o valor da
multa aplicável nesses casos, regra geral, será de 50% do valor de 33,02 UFIRs, o que equivaleria, nos dias de hoje, a R$
17,57.
Ressalve-se que a respectiva seção eleitoral não deixou de funcionar, não tendo havido abandono dos trabalhos no decurso da
votação, e que o(a) inadimplente, conforme espelho de consulta, não éservidor(a) público(a), excluindo-se assim as penas
previstas na legislação eleitoral. Assim, a multa a ser aplicada, consequentemente, deve-se restringir ao mínimo legal acima
previsto.
Vale salientar que o Sistema informatizado do TSE permite a geração e registro de pagamento de multas eleitorais em
qualquer Zona Eleitoral do país, e não somente na Zona de origem do faltoso, sendo possível ainda a geração de várias Guias
de Recolhimento da União (GRU) relativamente ao mesmo débito, cada uma com um número de registro diferente. Desta
forma, sem efeito prático seria o registro dessa multa em livro próprio, face ao valor insignificante e uma vez que o eleitor
poderá requerer ele mesmo, em outra Zona que não esta e mediante o pagamento de outra GRU com número de registro
diverso, a regularização de sua situação eleitoral.
Ademais, àvista da proibição de se inscrever valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) na Dívida Ativa da União
(Portaria do Ministério da Fazenda n.º 75, de 22 de março de 2012), razão não assiste àremessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para esse fim, não obstante à determinação do art. 3º , da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
Presencia-se na regulamentação do assunto, data maxima venia, certo descompasso entre a legislação eleitoral vigente e as
facilidades trazidas pela tecnologia.
Ante o exposto e àluz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como em consonância com o parecer
ministerial, MANTENHO, no cadastro do Sistema ELO do TSE relativamente à eleitora BRENA KELLI SILVA XAVIER o registro
de sua ausência aos trabalhos eleitorais no pleito de 2018, através do código de Atualização da Situação do Eleitor (ASE) 442
–AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS OU ABANDONO DA FUNÇÃO, sujeitando-os, pois, às sanções e restrições
impostas pela legislação específica em virtude de não se encontrar quite com esta Justiça Eleitoral, até o efetivo pagamento da
multa cabível correspondente e seu registro no Sistema informatizado.
Considerando que tal situação poderá ser regularizada pela interessada a qualquer tempo e em qualquer Zona Eleitoral do
país, mediante quitação da respectiva multa, uma vez findo o prazo recursal sem manifestação da interessada, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 23 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/CE
Processo 0600016-76.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600016-76.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
INTERESSADO: LUANA SOLARA DA SILVA RODRIGUES
SENTENÇA
Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a), LUANA SOLARA DA SILVA RODRIGUES, inscrição eleitoral nº
0702 6107 0752, nas Eleições de 2018, no 2º turno, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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O(a) eleitor(a) supracitado(a) foi devidamente intimado(a), conforme se vê no documento ID 2223271, mesmo assim, não
se manifestou acerca do real motivo do seu não comparecimento àmesa receptora de votos, para o qual fora convocado(a),
deixando decorrer o prazo, nos termos da certidão acostada aos autos (ID 2441986).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da sanção pecuniária prevista na legislação em
vigor, conforme parecer ID 2500009.
Éo relatório. Decido.
Vislumbra-se, do cauteloso exame dos autos, haver sido obedecido todos os trâmites legais. Ademais, o(a) eleitor (a)
supracitado(a) permaneceu silente, decorrendo in albis o prazo legal estabelecido para apresentação de justificativa ou
recolhimento da respectiva multa.
A legislação eleitoral prevê, como penalidade ao membro de mesa receptora que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições nem apresentar justa causa ao juiz eleitoral em até 30 dias da data do pleito, a
cobrança de multa por meio de recolhimento de GRU –Guia de Recolhimento, nos termos do art. 124, caput. c/c art. 367, III e
IV, do Código Eleitoral, senão vejamos:
Código Eleitoral, art. 124, caput - O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá em multa. §1º Se
o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma
prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, §1º). §2º Se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (Código Eleitoral, art. 124, §2º). §3º As penas previstas neste
artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124,
§3º) §4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral,
art. 124, §4º). Código Eleitoral, art. 367: A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
(...)
III –se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV –a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os Juízos Eleitorais (...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em sua Resolução n.º 76, de 23 de maio de 2000, art. 2º, estipulou que o valor da
multa aplicável nesses casos, regra geral, será de 50% do valor de 33,02 UFIRs, o que equivaleria, nos dias de hoje, a R$
17,57.
Ressalve-se que a respectiva seção eleitoral não deixou de funcionar, não tendo havido abandono dos trabalhos no decurso da
votação, e que o(a) inadimplente, conforme espelho de consulta, não éservidor(a) público(a), excluindo-se assim as penas
previstas na legislação eleitoral. Assim, a multa a ser aplicada, consequentemente, deve-se restringir ao mínimo legal acima
previsto.
Vale salientar que o Sistema informatizado do TSE permite a geração e registro de pagamento de multas eleitorais em
qualquer Zona Eleitoral do país, e não somente na Zona de origem do faltoso, sendo possível ainda a geração de várias Guias
de Recolhimento da União (GRU) relativamente ao mesmo débito, cada uma com um número de registro diferente. Desta
forma, sem efeito prático seria o registro dessa multa em livro próprio, face ao valor insignificante e uma vez que o eleitor
poderá requerer ele mesmo, em outra Zona que não esta e mediante o pagamento de outra GRU com número de registro
diverso, a regularização de sua situação eleitoral.
Ademais, àvista da proibição de se inscrever valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) na Dívida Ativa da União
(Portaria do Ministério da Fazenda n.º 75, de 22 de março de 2012), razão não assiste àremessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para esse fim, não obstante à determinação do art. 3º , da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
Presencia-se na regulamentação do assunto, data maxima venia, certo descompasso entre a legislação eleitoral vigente e as
facilidades trazidas pela tecnologia.
Ante o exposto e àluz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como em consonância com o parecer
ministerial, MANTENHO, no cadastro do Sistema ELO do TSE relativamente à eleitora LUANA SOLARA DA SILVA
RODRIGUES, o registro de sua ausência aos trabalhos eleitorais no pleito de 2018, através do código de Atualização da
Situação do Eleitor (ASE) 442 –AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS OU ABANDONO DA FUNÇÃO, sujeitando-os,
pois, às sanções e restrições impostas pela legislação específica em virtude de não se encontrar quite com esta Justiça
Eleitoral, até o efetivo pagamento da multa cabível correspondente e seu registro no Sistema informatizado.
Considerando que tal situação poderá ser regularizada pela interessada a qualquer tempo e em qualquer Zona Eleitoral do
país, mediante quitação da respectiva multa, uma vez findo o prazo recursal sem manifestação da interessada, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 23 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/CE
Processo 0600049-66.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600049-66.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
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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REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERIDO: IRLENY LIMA DE OLIVEIRA E SILVA
SENTENÇA
Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a), IRLENY LIMA DE OLIVEIRA E SILVA, inscrição eleitoral nº: 0275
1984 0787, nas Eleições de 2018, no 1º turno, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
O(a) eleitor(a) supracitado(a) foi devidamente intimado(a), conforme se vê no documento ID 2223368, mesmo assim, não
se manifestou acerca do real motivo do seu não comparecimento àmesa receptora de votos, para o qual fora convocado(a),
deixando decorrer o prazo, nos termos da certidão acostada aos autos (ID 2440829).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da sanção pecuniária prevista na legislação em
vigor, conforme parecer ID 2534273.
Éo relatório. Decido.
Vislumbra-se, do cauteloso exame dos autos, haver sido obedecido todos os trâmites legais. Ademais, o(a) eleitor (a)
supracitado(a) permaneceu silente, decorrendo in albis o prazo legal estabelecido para apresentação de justificativa ou
recolhimento da respectiva multa.
A legislação eleitoral prevê, como penalidade ao membro de mesa receptora que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições nem apresentar justa causa ao juiz eleitoral em até 30 dias da data do pleito, a
cobrança de multa por meio de recolhimento de GRU –Guia de Recolhimento, nos termos do art. 124, caput. c/c art. 367, III e
IV, do Código Eleitoral, senão vejamos:
Código Eleitoral, art. 124, caput - O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá em multa. §1º Se
o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma
prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, §1º). §2º Se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (Código Eleitoral, art. 124, §2º). §3º As penas previstas neste
artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124,
§3º) §4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral,
art. 124, §4º). Código Eleitoral, art. 367: A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
(...)
III –se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV –a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os Juízos Eleitorais (...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em sua Resolução n.º 76, de 23 de maio de 2000, art. 2º, estipulou que o valor da
multa aplicável nesses casos, regra geral, será de 50% do valor de 33,02 UFIRs, o que equivaleria, nos dias de hoje, a R$
17,57.
Ressalve-se que a respectiva seção eleitoral não deixou de funcionar, não tendo havido abandono dos trabalhos no decurso da
votação, e que o(a) inadimplente, conforme espelho de consulta, não éservidor(a) público(a), excluindo-se assim as penas
previstas na legislação eleitoral. Assim, a multa a ser aplicada, consequentemente, deve-se restringir ao mínimo legal acima
previsto.
Vale salientar que o Sistema informatizado do TSE permite a geração e registro de pagamento de multas eleitorais em
qualquer Zona Eleitoral do país, e não somente na Zona de origem do faltoso, sendo possível ainda a geração de várias Guias
de Recolhimento da União (GRU) relativamente ao mesmo débito, cada uma com um número de registro diferente. Desta
forma, sem efeito prático seria o registro dessa multa em livro próprio, face ao valor insignificante e uma vez que o eleitor
poderá requerer ele mesmo, em outra Zona que não esta e mediante o pagamento de outra GRU com número de registro
diverso, a regularização de sua situação eleitoral.
Ademais, àvista da proibição de se inscrever valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) na Dívida Ativa da União
(Portaria do Ministério da Fazenda n.º 75, de 22 de março de 2012), razão não assiste àremessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para esse fim, não obstante à determinação do art. 3º , da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
Presencia-se na regulamentação do assunto, data maxima venia, certo descompasso entre a legislação eleitoral vigente e as
facilidades trazidas pela tecnologia.
Ante o exposto e àluz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como em consonância com o parecer
ministerial, MANTENHO, no cadastro do Sistema ELO do TSE relativamente à eleitora IRLENY LIMA DE OLIVEIRA E SILVA, o
registro de sua ausência aos trabalhos eleitorais no pleito de 2018, através do código de Atualização da Situação do Eleitor
(ASE) 442 –AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS OU ABANDONO DA FUNÇÃO, sujeitando-os, pois, às sanções e
restrições impostas pela legislação específica em virtude de não se encontrar quite com esta Justiça Eleitoral, até o efetivo
pagamento da multa cabível correspondente e seu registro no Sistema informatizado.
Considerando que tal situação poderá ser regularizada pela interessada a qualquer tempo e em qualquer Zona Eleitoral do
país, mediante quitação da respectiva multa, uma vez findo o prazo recursal sem manifestação da interessada, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 23 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/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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Processo 0600011-54.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600011-54.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERIDO: GISELIA MARIA DE ANDRADE SANTOS
SENTENÇA
Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a), GISELIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, inscrição eleitoral nº:
0558 1336 0744, nas Eleições de 2018, no 1º turno, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
O(a) eleitor(a) supracitado(a) foi devidamente intimado(a), conforme se vê no documento ID 2223371, mesmo assim, não
se manifestou acerca do real motivo do seu não comparecimento àmesa receptora de votos, para o qual fora convocado(a),
deixando decorrer o prazo, nos termos da certidão acostada aos autos (ID 2440484).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da sanção pecuniária prevista na legislação em
vigor, conforme parecer ID 2534486.
Éo relatório. Decido.
Vislumbra-se, do cauteloso exame dos autos, haver sido obedecido todos os trâmites legais. Ademais, o(a) eleitor (a)
supracitado(a) permaneceu silente, decorrendo in albis o prazo legal estabelecido para apresentação de justificativa ou
recolhimento da respectiva multa.
A legislação eleitoral prevê, como penalidade ao membro de mesa receptora que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições nem apresentar justa causa ao juiz eleitoral em até 30 dias da data do pleito, a
cobrança de multa por meio de recolhimento de GRU –Guia de Recolhimento, nos termos do art. 124, caput. c/c art. 367, III e
IV, do Código Eleitoral, senão vejamos:
Código Eleitoral, art. 124, caput - O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá em multa. §1º Se
o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma
prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, §1º). §2º Se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (Código Eleitoral, art. 124, §2º). §3º As penas previstas neste
artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124,
§3º) §4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral,
art. 124, §4º). Código Eleitoral, art. 367: A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
(...)
III –se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV –a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os Juízos Eleitorais (...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em sua Resolução n.º 76, de 23 de maio de 2000, art. 2º, estipulou que o valor da
multa aplicável nesses casos, regra geral, será de 50% do valor de 33,02 UFIRs, o que equivaleria, nos dias de hoje, a R$
17,57.
Ressalve-se que a respectiva seção eleitoral não deixou de funcionar, não tendo havido abandono dos trabalhos no decurso da
votação, e que o(a) inadimplente, conforme espelho de consulta, não éservidor(a) público(a), excluindo-se assim as penas
previstas na legislação eleitoral. Assim, a multa a ser aplicada, consequentemente, deve-se restringir ao mínimo legal acima
previsto.
Vale salientar que o Sistema informatizado do TSE permite a geração e registro de pagamento de multas eleitorais em
qualquer Zona Eleitoral do país, e não somente na Zona de origem do faltoso, sendo possível ainda a geração de várias Guias
de Recolhimento da União (GRU) relativamente ao mesmo débito, cada uma com um número de registro diferente. Desta
forma, sem efeito prático seria o registro dessa multa em livro próprio, face ao valor insignificante e uma vez que o eleitor
poderá requerer ele mesmo, em outra Zona que não esta e mediante o pagamento de outra GRU com número de registro
diverso, a regularização de sua situação eleitoral.
Ademais, àvista da proibição de se inscrever valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) na Dívida Ativa da União
(Portaria do Ministério da Fazenda n.º 75, de 22 de março de 2012), razão não assiste àremessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para esse fim, não obstante à determinação do art. 3º , da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
Presencia-se na regulamentação do assunto, data maxima venia, certo descompasso entre a legislação eleitoral vigente e as
facilidades trazidas pela tecnologia.
Ante o exposto e àluz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como em consonância com o parecer
ministerial, MANTENHO, no cadastro do Sistema ELO do TSE relativamente à eleitora GISELIA MARIA DE ANDRADE
SANTOS, o registro de sua ausência aos trabalhos eleitorais no pleito de 2018, através do código de Atualização da Situação
do Eleitor (ASE) 442 –AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS OU ABANDONO DA FUNÇÃO, sujeitando-os, pois, às
sanções e restrições impostas pela legislação específica em virtude de não se encontrar quite com esta Justiça Eleitoral, até o
efetivo pagamento da multa cabível correspondente e seu registro no Sistema informatizado.
Considerando que tal situação poderá ser regularizada pela interessada a qualquer tempo e em qualquer Zona Eleitoral do
país, mediante quitação da respectiva multa, uma vez findo o prazo recursal sem manifestação da interessada, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
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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Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 23 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/CE
Processo 0600020-16.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600020-16.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
INTERESSADO: REBECA KELLY CARVALHO OLIVEIRA
SENTENÇA
Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a),REBECA KELLY CARVALHO OLIVEIRA, inscrição eleitoral nº
0860 8316 0736, nas Eleições de 2018, no 2º turno, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
O(a) eleitor(a) supracitado(a) foi devidamente intimado(a), conforme se vê no documento ID 2223295, mesmo assim, não
se manifestou acerca do real motivo do seu não comparecimento àmesa receptora de votos, para o qual fora convocado(a),
deixando decorrer o prazo, nos termos da certidão acostada aos autos (ID 2441448).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aplicação da sanção pecuniária prevista na legislação em
vigor, conforme parecer ID 2527554.
Éo relatório. Decido.
Vislumbra-se, do cauteloso exame dos autos, haver sido obedecido todos os trâmites legais. Ademais, o(a) eleitor (a)
supracitado(a) permaneceu silente, decorrendo in albis o prazo legal estabelecido para apresentação de justificativa ou
recolhimento da respectiva multa.
A legislação eleitoral prevê, como penalidade ao membro de mesa receptora que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições nem apresentar justa causa ao juiz eleitoral em até 30 dias da data do pleito, a
cobrança de multa por meio de recolhimento de GRU –Guia de Recolhimento, nos termos do art. 124, caput. c/c art. 367, III e
IV, do Código Eleitoral, senão vejamos:
Código Eleitoral, art. 124, caput - O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá em multa. §1º Se
o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma
prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, §1º). §2º Se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (Código Eleitoral, art. 124, §2º). §3º As penas previstas neste
artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124,
§3º) §4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral,
art. 124, §4º). Código Eleitoral, art. 367: A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
(...)
III –se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV –a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os Juízos Eleitorais (...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em sua Resolução n.º 76, de 23 de maio de 2000, art. 2º, estipulou que o valor da
multa aplicável nesses casos, regra geral, será de 50% do valor de 33,02 UFIRs, o que equivaleria, nos dias de hoje, a R$
17,57.
Ressalve-se que a respectiva seção eleitoral não deixou de funcionar, não tendo havido abandono dos trabalhos no decurso da
votação, e que o(a) inadimplente, conforme espelho de consulta, não éservidor(a) público(a), excluindo-se assim as penas
previstas na legislação eleitoral. Assim, a multa a ser aplicada, consequentemente, deve-se restringir ao mínimo legal acima
previsto.
Vale salientar que o Sistema informatizado do TSE permite a geração e registro de pagamento de multas eleitorais em
qualquer Zona Eleitoral do país, e não somente na Zona de origem do faltoso, sendo possível ainda a geração de várias Guias
de Recolhimento da União (GRU) relativamente ao mesmo débito, cada uma com um número de registro diferente. Desta
forma, sem efeito prático seria o registro dessa multa em livro próprio, face ao valor insignificante e uma vez que o eleitor
poderá requerer ele mesmo, em outra Zona que não esta e mediante o pagamento de outra GRU com número de registro
diverso, a regularização de sua situação eleitoral.
Ademais, àvista da proibição de se inscrever valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) na Dívida Ativa da União
(Portaria do Ministério da Fazenda n.º 75, de 22 de março de 2012), razão não assiste àremessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para esse fim, não obstante à determinação do art. 3º , da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
Presencia-se na regulamentação do assunto, data maxima venia, certo descompasso entre a legislação eleitoral vigente e as
facilidades trazidas pela tecnologia.
Ante o exposto e àluz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como em consonância com o parecer
ministerial, MANTENHO, no cadastro do Sistema ELO do TSE relativamente à eleitora REBECA KELLY CARVALHO
OLIVEIRA, o registro de sua ausência aos trabalhos eleitorais no pleito de 2018, através do código de Atualização da Situação
do Eleitor (ASE) 442 –AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS OU ABANDONO DA FUNÇÃO, sujeitando-os, pois, às
sanções e restrições impostas pela legislação específica em virtude de não se encontrar quite com esta Justiça Eleitoral, até o
efetivo pagamento da multa cabível correspondente e seu registro no Sistema informatizado.
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Considerando que tal situação poderá ser regularizada pela interessada a qualquer tempo e em qualquer Zona Eleitoral do
país, mediante quitação da respectiva multa, uma vez findo o prazo recursal sem manifestação da interessada, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 23 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/CE
Processo 0600038-37.2019.6.06.0093
JUSTIÇA ELEITORAL 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (12550) Nº 0600038-37.2019.6.06.0093 / 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA
CE
REQUERENTE: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERIDO: PAULO SERGIO CEZARIO DA SILVA
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de Processo Administrativo de mesário(a) faltoso(a), PAULO SERGIO CEZARIO DA SILVA, inscrição eleitoral nª 0690
0080 0787, nas Eleições de 2018, no 2º turno, disciplinado nos artigos 124 e 367 do Código Eleitoral.
O eleitor supracitado foi devidamente intimado, conforme se vê no documento ID 2223352, mas não se manifestou acerca do
real motivo do seu não comparecimento àmesa receptora de votos, para a qual fora convocado, deixando decorrer o prazo,
nos termos da certidão acostada aos autos (ID 2431749).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral entendeu que pelo descaso apresentado pelo(a) faltoso(a) para com a
Justiça Eleitoral, que seja aplicada a sanção pecuniária prevista na legislação em vigor. (ID 2535401).
Éo relatório. Decido.
Vislumbra-se, do cauteloso exame dos autos, haver sido obedecido todos os trâmites legais. Ademais, o eleitor
supracitado permaneceu silente, decorrendo in albis o prazo legal estabelecido para apresentação de justificativa ou
recolhimento da respectiva multa.
A legislação eleitoral prevê, como penalidade ao membro de mesa receptora que não comparecer ao local em dia e hora
determinados para a realização das eleições nem apresentar justa causa ao juiz eleitoral em até 30 dias da data do pleito, a
cobrança de multa por meio de recolhimento de GRU –Guia de Recolhimento, nos termos do art. 124, caput. c/c art. 367, III e
IV, do Código Eleitoral, senão vejamos:
Código Eleitoral, art. 124, caput - O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados
para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá em multa. §1º Se
o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma
prevista no art. 367 do Código Eleitoral (Código Eleitoral, art. 124, §1º). §2º Se o mesário faltoso for servidor público ou
autárquico, a pena será de suspensão de até 15 (quinze) dias (Código Eleitoral, art. 124, §2º). §3º As penas previstas neste
artigo serão aplicadas em dobro se a Mesa Receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos (Código Eleitoral, art. 124,
§3º) §4º Será também aplicada em dobro observado o disposto nos §§1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os
trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral, até 3 dias após a ocorrência (Código Eleitoral,
art. 124, §4º). Código Eleitoral, art. 367: A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações
criminais, obedecerão às seguintes normas:
(...)
III –se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;
IV –a cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva, na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda
Pública, correndo a ação perante os Juízos Eleitorais (...)
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, em sua Resolução n.º 76, de 23 de maio de 2000, art. 2º, estipulou que o valor da
multa aplicável nesses casos, regra geral, será de 50% do valor de 33,02 UFIRs, o que equivaleria, nos dias de hoje, a R$
17,57.
Vale salientar que o Sistema informatizado do TSE permite a geração e registro de pagamento de multas eleitorais em
qualquer Zona Eleitoral do país, e não somente na Zona de origem do faltoso, sendo possível ainda a geração de várias Guias
de Recolhimento da União (GRU) relativamente ao mesmo débito, cada uma com um número de registro diferente. Desta
forma, sem efeito prático seria o registro dessa multa em livro próprio, face ao valor insignificante e uma vez que o eleitor
poderá requerer ele mesmo, em outra Zona que não esta e mediante o pagamento de outra GRU com número de registro
diverso, a regularização de sua situação eleitoral.
Ademais, àvista da proibição de se inscrever valores iguais ou inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) na Dívida Ativa da União
(Portaria do Ministério da Fazenda n.º 75, de 22 de março de 2012), razão não assiste àremessa dos autos ao Tribunal
Regional Eleitoral para esse fim, não obstante à determinação do art. 3º , da Resolução TSE n.º 21.975/2004.
Presencia-se na regulamentação do assunto, data maxima venia, certo descompasso entre a legislação eleitoral vigente e as
facilidades trazidas pela tecnologia.
Ante o exposto e àluz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, bem como em consonância com o parecer
ministerial, MANTENHO, no cadastro do Sistema ELO do TSE relativamente ao eleitor PAULO SERGIO CEZARIO DA SILVA,
o registro de sua ausência aos trabalhos eleitorais no pleito de 2018, através do código de Atualização da Situação do Eleitor
(ASE) 442 –AUSÊNCIA AOS TRABALHOS ELEITORAIS OU ABANDONO DA FUNÇÃO, sujeitando-os, pois, às sanções e
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restrições impostas pela legislação específica em virtude de não se encontrar quite com esta Justiça Eleitoral, até o efetivo
pagamento da multa cabível correspondente e seu registro no Sistema informatizado.
Considerando que tal situação poderá ser regularizada pelo interessado a qualquer tempo e em qualquer Zona Eleitoral do
país, mediante quitação da respectiva multa, uma vez findo o prazo recursal sem manifestação do interessado, arquivem-se os
autos.
Intime-se.
Ciência ao MPE.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 23 de julho de 2020
Bel. Irandes Bastos Sales
Juiz Eleitoral da 93ª ZE/CE

098ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600020-64.2020.6.06.0098
JUSTIÇA ELEITORAL 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600020-64.2020.6.06.0098 / 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
REQUERENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE, ANGELA MARIA VIANA MONTEIRO DE SENA
Advogado do(a) REQUERENTE: CLARA LINDA AGUIAR RIOS - CE11387
EDITAL
EDITAL N.º 18/2020
A Exma. Dra. Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro, Juíza Eleitoral da 98ª Zona, no uso de suas atribuições legais, etc…
TORNA PÚBLICO, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Solidariedade, do município
de Itarema-CE, apresentou, no sistema PJe, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente à Prestação de
Contas Anual, concernente, do exercício de 2019, prevista no art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019. Fica facultado a
qualquer interessado, no prazo de 03 (três) dias, contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação que
deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis no período. E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou a MMª Juíza Eleitoral
que se publicasse o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta 98ª Zona Eleitoral, Itarema/CE,
aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho de 2020. Eu, Francisco Carlos Pereira Campos, Chefe de Cartório, preparei e
conferi o presente edital, que ésubscrito pela MMª Juíza Eleitoral.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral

104ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600010-45.2020.6.06.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - Processo nº 0600010-45.2020.6.06.0122
CERTIDÃO
Certifico que foi anexado a este processo despacho exarado pela MM.ª Juíza Eleitoral em meio físico, no dia 23 de julho de
2020, em que determina a intimação do representante judicial constituído nos autos para apresentar procurações no prazo de
15 (quinze) dias. O referido éverdade. Dou fé.
Maracanaú, 29 de julho de 2020.
JONAS MOTA OLIVEIRA
CARTÓRIO DA 104ª ZONA ELEITORAL MARACANAÚ CE

Processo 0600035-58.2020.6.06.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - Processo nº 0600035-58.2020.6.06.0122
CERTIDÃO
Certifico que foi anexado a este processo despacho exarado pela MM.ª Juíza Eleitoral em meio físico, no dia 23 de julho de
2020, em que determina a intimação da representante judicial constituída nos autos para apresentar procuração no prazo de
15 (quinze) dias. O referido éverdade. Dou fé.
Maracanaú, 29 de julho de 2020.
JONAS MOTA OLIVEIRA
CARTÓRIO DA 104ª ZONA ELEITORAL MARACANAÚ CE
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Processo 0600033-88.2020.6.06.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - Processo nº 0600033-88.2020.6.06.0122
CERTIDÃO
Certifico que foi anexado a este processo despacho exarado em meio físico pela MM.ª Juíza Eleitoral, no dia 23 de julho de
2020, em que determina a intimação da representante judicial constituída nos autos para apresentar procuração no prazo de
15 (quinze) dias. O referido éverdade. Dou fé.
Maracanaú, 29 de julho de 2020.
JONAS MOTA OLIVEIRA
CARTÓRIO DA 104ª ZONA ELEITORAL MARACANAÚ CE
Processo 0600009-60.2020.6.06.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - Processo nº 0600009-60.2020.6.06.0122
CERTIDÃO
Certifico que foi anexado a este processo despacho exarado pela MM. Juíza Eleitoral em meio físico, no dia 23 de julho de
2020, em que determina a intimação da representante judicial constituída nos autos para apresentar procurações no prazo de
15 (quinze) dias. O referido éverdade. Dou fé.
Maracanaú, 29 de julho de 2020.
JONAS MOTA OLIVEIRA
CARTÓRIO DA 104ª ZONA ELEITORAL MARACANAÚ CE
Processo 0600042-50.2020.6.06.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - Processo nº 0600042-50.2020.6.06.0122
CERTIDÃO
Certifico que foi anexado a este processo despacho exarado pela MM.ª Juíza Eleitoral em meio físico, datado de 24 de julho de
2020, em que determina a intimação do representante judicial constituído nos autos para apresentar procurações no prazo de
15 (quinze) dias. O referido éverdade. Dou fé.
Maracanaú, 29 de julho de 2020.
JONAS MOTA OLIVEIRA
CARTÓRIO DA 104ª ZONA ELEITORAL MARACANAÚ CE
Processo 0600043-35.2020.6.06.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - Processo nº 0600043-35.2020.6.06.0122
CERTIDÃO
Certifico que foi anexado a este processo despacho exarado pela MM.ª Juíza Eleitoral em meio físico, no dia 24 de julho de
2020, em que determina a intimação do representante judicial constituído nos autos para apresentar procurações no prazo de
15 (quinze) dias. O referido éverdade. Dou fé.
Maracanaú, 29 de julho de 2020.
JONAS MOTA OLIVEIRA
CARTÓRIO DA 104ª ZONA ELEITORAL MARACANAÚ CE
Processo 0600112-45.2020.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) - Processo nº 0600112-45.2020.6.06.0000
CERTIDÃO
Certifico que foi anexado a este processo despacho exarado pela MM.ª Juíza Eleitoral em meio físico, no dia 23 de julho de
2020, em que determina a intimação do representante judicial constituído nos autos para apresentar procurações no prazo de
15 (quinze) dias. O referido éverdade. Dou fé. Maracanaú, 29 de julho de 2020.
JONAS MOTA OLIVEIRA
CARTÓRIO DA 104ª ZONA ELEITORAL MARACANAÚ CE

120ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600013-06.2020.6.06.0120
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
REPRESENTAÇÃO (11541)
PROCESSO Nº 0600013-06.2020.6.06.0120
REPRESENTANTE: NAUMI GOMES DE AMORIM Advogado do(a) REPRESENTANTE: ANA KARENINA RODRIGUES
MONIZ - CE30137 REPRESENTADO: MICKAUE FRANKLIN BEZERRA Advogado do(a) REPRESENTADO: ANTONIO JOSE
DOS SANTOS MAIA - CE15059
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DESPACHO
Recebo o recurso nos seus legais efeitos.
Intime-se a parte recorrida para oferecer as contrarrazões no prazo de 1 dia (Lei nº 9.504/1997, art. 96, §8º).
Oferecidas as contrarrazões ou decorrido o prazo respectivo remeta-se os autos ao TRE-CE (Resolução TSE n.º 23.608/2019,
art. 22, parágrafo único).
Expedientes necessários.
CAUCAIA, 29 de julho de 2020
JOSE COUTINHO TOMAZ FILHO
Juiz da 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
Processo 0600016-58.2020.6.06.0120
JUSTIÇA ELEITORAL 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600016-58.2020.6.06.0120 / 120ª ZONA ELEITORAL DE CAUCAIA CE
REPRESENTANTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: ANA KARENINA RODRIGUES MONIZ - CE30137
REPRESENTADO: SILVIO DE ALENCAR MARTINS
Advogado do(a) REPRESENTADO: CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE15946
SENTENÇA
Trata-se de representação por propaganda eleitoral extemporânea/antecipada, ação movida pela agremiação partidária
municipal Partido Solidariedade de Caucaia/CE em face de SILVIO DE ALENCAR MARTINS (SILVIO NASCIMENTO).
Conforme petição inicial acostada, o representado, viria se utilizando das redes sociais (Instagram/Facebook) de maneira a
infringir a legislação eleitoral, promovendo sua candidatura nas próximas eleições, por meio de propaganda eleitoral
antecipada e de propaganda eleitoral na internet paga.
Acrescenta que em uma das postagens o representado “promove sua imagem com frases que visam influenciar o voto do
eleitorado de Caucaia, afirmando que “Caucaia precisa de um gestor. Gestor de verdade.”. Simultaneamente, pratica
propaganda eleitoral negativa antecipada em face do atual gestor do Município.”
O requerente aduz, ainda, em sua narrativa, que:
“as publicações feitas pelo Sr. Silvio Nascimento contém pedido explícito de voto não verbalizado e a divulgação incorreta e
tendenciosa do CNPJ de sua campanha das Eleições de 2018, de cunho Estadual, feita nas vésperas das Eleições de 2020,
de cunho Municipal.”.
Realizado o auto de constatação, o servidor do cartório, após verificar o conteúdo denunciado nas redes sociais do
representado, declarou que não encontrou mensagens de pedido explícito de voto ou similar.
Ao final, a medida liminar foi indeferida.
Em parecer, o representante do Ministério Público pugnou pela improcedência da representação.
Éo breve relatório. Decido.
De início, registro que amatéria éregida pela lei geral das eleições, que assim dispõe no artigo 36-A (Lei 9.504/1997):
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção
àpretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de
rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
(Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados
que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;
(Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de
votos;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
(Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §4o do art. 23 desta
Lei.
(Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Parágrafo único. Évedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias.
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§1o Évedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura
dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura,
das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
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§3o
O disposto no §2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Pois bem.
As redes sociais, Facebook e Instagram, são meios aptos àdivulgação de propaganda eleitoral, quando assim permitido pela
Legislação Eleitoral, amplamente utilizada para a divulgação de ideias e informações ao conhecimento geral, além de permitir
interação com outros serviços e redes sociais da internet.
Por outro lado, a garantia constitucional da livre manifestação do pensamento não pode servir para albergar a prática de ilícitos
eleitorais, mormente quando está em jogo outro valor igualmente caro àprópria Constituição, como o equilíbrio do pleito.
Destaca-se que, para se configurar propaganda eleitoral antecipada, a menção àpretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive
via internet, deve conter pedido explícito de voto. Em outros termos, faz-se necessário a veiculação das expressões
denominadas “palavras mágicas” que, a título de exemplo, podem ser: "vote em"; "eleja"; "apoie"; "marque sua cédula"; "Fulano
para o Congresso"; "vote contra"; "derrote"; e rejeite ou outras congêneres, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
senão vejamos:
TSE. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PLACAS DE
PLÁSTICO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA. ART. 36-A DA LEI N° 9.504/97. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
Este Tribunal Superior, em julgamento recente, assentou que, "com a regra permissiva do art. 36-A da Lei n° 9.504, de 1997,
na redação dada pela Lei n° 13.165, de 2015, retirou-se do âmbito de caracterização de propaganda antecipada a menção
àpretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso de voto" (Rp n° 294- 871DF, ReI.
Min. Herman Benjamin, DJe de 9.3.2017 - grifei).
A veiculação de mensagens com menção a possível candidatura, sem pedido explícito de votos, como ocorreu na espécie, não
configura propaganda eleitoral extemporânea, nos termos da redação conferida ao art. 36-A pela Lei n° 13.165/2015. Agravo
regimental desprovido. Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria, em negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do relator.” (TSE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 9-24.
2016.6.26.0242 - CLASSE 6—VÁRZEA PAULISTA - SÃO PAULO. Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto) .
Com efeito, após análise das provas presentes nos autos não constato a existência de propaganda eleitoral negativa
mas posicionamento político divergente, amparado pelo supramencionado Art.36-A, V da Lei 9.504/97.
Já no que diz respeito àalegação de campanha antecipada entendo insubsistentes as alegações, haja vista que não há
qualquer pedido explícito de voto (positivo ou negativo), que pudesse caracterizar a propaganda eleitoral extemporânea e
justificar a intervenção da Justiça Eleitoral. A menção àpretensa candidatura éprotegida também pelo caput do Art.36-A.
Como bempontuo oMinistério Público, não houve ofensa ainda ao Art.57-C da mesma Lei 9.504/97, já que inexistiu
propaganda antecipada paga já que,pelo que se viu, a publicação ocorreu no perfil particular do representado.
Portanto, tendo em vista não ficar comprovada a propaganda extemporânea, e tudo mais que dos autos consta, hei por
bem JULGAR IMPROCEDENTE a presente REPRESENTAÇÃO para que surta seus jurídicos e legais efeitos, pela não
infringência ao art. 36-A da Lei nº 9.504/97.
Publique-se. Registre-se, Intimem-se.
Caucaia, 29 de julho de 2020.
JOSÉ COUTINHO TOMAZ FILHO
Juiz Eleitoral
120a Zona Eleitoral
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