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PRESIDÊNCIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 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 31/07/2020. Entrega das propostas a partir de 31/07/2020. Abertura das propostas: 13/08/2020, às
14:00 horas, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 30/07/2020.
Atos Diversos
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
TERMO DE APOSTILAMENTO
8º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 131/2017 celebrado com DIAGONAL GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.
Objeto: Repactuar o Contrato de prestação de serviços n.º 131/2017, em relação às categorias de Auxiliar de Serviços Gerais e
Supervisor, motivado por solicitação da empresa, em razão da celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021
entre o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará e o Sindicato dos Empregados em Empresas
de Asseio e Conservação; Repactuar os valores das horas extras; Repactuar os valores das diárias. Fundamento: arts. 40, XI,
e 65, inciso I, “b”, e §§ 1º e 8º, da Lei n.º 8.666/93 e o art. 12 do Decreto n.º 9.507/2018; c/c Cláusula 4.3 do Contrato n.º
96/2017; e, com base na autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º 12.855/2020. Assina: pelo TRE/CE, Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral. Data: 29/07/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0603106-17.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 060310617.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL RESPONSÁVEL: HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE, RODRIGO SARAIVA
MARINHO, GUILHERME DOURADO ARAGAO SA ARAUJO, JOSE DO CARMO GONDIM, JOSE ANTUNES TEIXEIRA
FILHO, JAMARIA DAVILA ROCHA, JOAO LUIZ FROTA FELICIO, FRANCISCO ALBINO DE OLIVEIRA FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231 Advogados do(a) RESPONSÁVEL: JOSE
VANDERLEI MARQUES VERAS - CE22795, FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR - CE16045 Advogados
do(a) RESPONSÁVEL: RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE15807, GUILHERME DOURADO ARAGAO SA ARAUJO CE30639 Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE15807, GUILHERME DOURADO ARAGAO
SA ARAUJO - CE30639
DESPACHO
Trata os autos de Prestação de Contas do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, Diretório Estadual, referente ao exercício
financeiro de 2017.
Em certidão (ID 1797027), a Secretaria Judiciária informou a composição dos responsáveis do PSL-CE e que estão sem
procuração nos autos o próprio partido e o Tesoureiro Francisco Albino de Oliveira Filho. Informou, ainda, a ausência do
Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do Exercício, ambos alusivos ao exercício financeiro de 2017.
Em despacho (ID 1818277), foi determinada a intimação do partido e de seu tesoureiro para apresentarem, cada um,
instrumento de procuração constituindo advogado para representá-los no presente feito, bem como a intimação dos dirigentes
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partidários, na pessoa de seus respectivos advogados, para apresentarem o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do
Resultado do Exercício, na forma prevista nos arts. 29, XXIII, da Resolução-TSE nº 23.546/2017.
Em Petição (ID 2118177), Rodrigo Saraiva Marinho, ex-Presidente do PSL, Estadual do Ceará, noticiou transição litigiosa dos
órgãos diretivos do PSL a partir do início de 2018, e que não dispõem dos documentos contábeis da agremiação, pois a sede
foi ocupada pelos novos dirigentes, tendo àfrente o Sr. Heitor Freire. Pugnam, assim, pela intimação do atual órgão diretivo do
PSL no Ceará para apresentação dos documentos faltantes.
Por sua vez, Heitor Freire, em Petição (ID 2177327) negou qualquer litígio contra o anterior Presidente ou demais membros da
gestão passada do PSL. Ressaltou o dever da prestação de contas dos dirigentes anteriores referente ao exercício de 2017,
razão pela qual tais contas foram apresentadas com documentos ausentes. Requereu dilação de prazo para juntada de
documentos indicados.
Ato contínuo, em face das dificuldades e conflitos relatados pelos dirigentes do PSL, Estadual, atuais e da época, em despacho
(ID 2207527) foi deferido o pedido formulado e concedido prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos documentos
indicados no despacho (ID 1818277).
Em Petição (ID 2251927), foram apresentados os documentos Balanço Patrimonial e do Demonstrativo do Resultado do
Exercício, ambos referentes ao exercício financeiro de 2017 do PSL, Estado do Ceará.
Em 29/11/2019, foi publicado Edital (ID 2925277) referente a apresentação das contas anuais do PSL do ano de 2017, nos
termos do art. 31, §3º1, da Resolução-TSE nº 23.546/2017.
De acordo com certidão (ID 2988827), não foi apresentada impugnação àprestação de contas em exame.
Em documento (ID 3455127), consta Relatório de Exame Preliminar emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria –
SCI.
Em despacho (ID 3500727), determinei a intimação do partido e de seus representantes para sanar as diligências constatadas
pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Regional no Relatório de Exame Preliminar (ID 3455127).
A intimação foi efetuada (ID 3508427) em 04/05/2020
De acordo com certidão (ID 3833077), não houve manifestação dos Interessados.
Autos Conclusos em 18/06/2020.
Em despacho (ID 3842227), identifiquei divergência de informações quanto a real composição dos dirigentes do PSL e
determinei a expedição de certidão atualizada com a exata composição dos dirigentes do PSL, consoante dados extraídos do
sistema SGIP, o que foi atendido pela certidão (ID 4120827).
Em Petição (ID 3875727), a Comissão Provisória Estadual do PSL requereu concessão de prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação de documentação complementar requerida pelo órgão técnico desta Corte. Justificou seu requerimento por
envolver a Receita Federal.
Da análise dos autos, para fins de atendimento ao disposto no art. 311, da Resolução-TSE nº 23.604/2019, e, de acordo com a
certidão (ID 4120827), observo que os dirigentes que atuaram no exercício financeiro de 2017 foram os Srs. José do Carmo
Gondim e José Antunes Teixeira Filho, pois eram gestores no período de 23/03/2014 a 04/04/2017, bem como os Srs. Rodrigo
Saraiva Marinho e Guilherme Dourado Aragão Sá Araújo, que atuaram no intervalo de tempo compreendido entre 04/04/2017 a
13/03/2018.
Verifiquei, ainda, que atualmente estão àfrente do PSL os Srs. Heitor Rodrigo Pereira Freire, como Presidente para o período
de 01/01/2020 a 31/12/2020; e como Tesoureiro os Srs. Francisco Albino de Oliveira Filho, no período de 01/01/2020 a
16/03/2020, e Jamaira Davila Rocha, no período de 17/03/2020 a 31/12/2020.
Constatei que possuem procuração os Srs. Heitor Rodrigo Pereira Freire (ID 1512227), Rodrigo Saraiva Marinho (ID 2080377)
e Guilherme Dourado Aragão Sá Araújo (ID 2118277).
Constatei, ainda, que os Srs. José do Carmo Gondim, José Antunes Teixeira Filho e Francisco Albino de Oliveira Filho
receberam intimação para constituir advogado, mas nada apresentaram.
Diante do exposto, tendo em vista a natureza dos documentos omissos na prestação de contas em exame, consoante
apontado no Relatório de Exame Preliminar (ID 3455127), entre eles, controle de despesas com Pessoal e escrituração
contábil digital, a ser obtido junto a Receita Federal, bem como em face de todas as dificuldades relacionadas com o atual
panorama do País, que envolve a pandemia do Coronavírus (COVID-19), e os procedimentos de adaptação àmanutenção de
rotinas de trabalho que também enfrentam os órgãos públicos, defiro a concessão do prazo requerido para atendimento das
diligências indicadas no parecer da SCI (ID 3455127).
Paralelo a isso, em face das informações apresentadas na certidão (ID 4120827), determino a intimação de Jamaira Davila
Rocha para apresentar instrumento de procuração constituindo advogado para representá-la no presente feito, bem como para
manifestação acerca do Relatório de Exame Preliminar (ID 3455127).
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 25 de julho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora

1 Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o sistema SPCA realizará automaticamente a
autuação e a integração dos autos no Processo Judicial Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que:
I - a autuação a que se refere o caput deste artigo deve ocorrer na respectiva classe processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de
contas; e
II - as partes devem ser representadas por advogados.
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Processo 0602157-90.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
CITAÇÃO ELETRÔNICA
Em cumprimento ao despacho ID n.º 3458127, CITO ROBERT BURNS MOREIRA DE OLIVEIRA para, no prazo de 3 (três)
dias, manifestar-se acerca das informações da Secretaria de Controle Interno deste Tribunal (IDs n.ºs 2726527, 2726777,
2726827, 2726927 e 2726977) sob pena de serem as contas partidárias julgadas não prestadas. Fortaleza/CE, 29 de julho de
2020.
LIANA MAIRA FARIAS PAZ
Seção de Processamento 1
Secretaria Judiciária do TRE-CE
Processo 0602473-06.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602473-06.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FRANCISCO ERISVALDO OLIVEIRA SILVA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
FRANCISCO ERISVALDO OLIVEIRA SILVA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: FRANCISCO JOSE FERREIRA LIMA - CE8840 Advogados do(a) REQUERENTE:
FRANCISCO JOSE FERREIRA LIMA - CE8840, JOSÉ MARIA DA SILVA ARAUJO - CE12716
DESPACHO
Trata-se de petição subscrita pela Defensoria Pública da União, id 3614077, nos autos da Prestação de Contas referente
àcampanha do candidato Francisco Erisvaldo Oliveira Silva, nas eleições de 2018, que, em síntese, requer que a DPU seja
excluída do feito, pois, no seu entender, o candidato “está representado nos autos por advogado particular, conforme
procuração ad judicia, Documento ID nº 3361427”.
Indefiro o pedido da DPU.
Éque a identificação do outorgante trata-se de requisito essencial àvalidade do instrumento de mandato, àluz do art. 654 do
Código Civil.
Na espécie, a procuração id 3361427, a meu ver éinválida, inexistente no mundo jurídico. Isso porque, no referido documento
na assinatura constam quatro letras, FEOS, não se podendo concluir pela identificação do outorgante, ainda que sejam as
iniciais de seu nome.
Ademais, nos autos, não há nenhuma manifestação subscrita pelo causídico, o que impede, ainda mais, considerar o
comparecimento espontâneo do Sr. Francisco Erisvaldo Oliveira Silva, como sustentou a DPU. Aliás, na própria procuração
apresentada inexistem poderes para receber a citação, não havendo, portanto, que falar, indubitavelmente, em
comparecimento espontâneo.
Nesse enquadramento de ideias, aferida a ausência de manifestação do candidato, após a citação via editalícia, necessário se
fez a nomeação da Defensoria Pública da União, como curador especial, para exercer o seu mister, face a vulnerabilidade
demonstrada no tocante àrevelia, nos termos do art. 4º, inc. XVI da LC 80/94 c/c art. 72, do CPC..
Com efeito, no âmbito da Justiça Eleitoral, deve-se primar essencialmente pela efetividade jurisdicional, de forma a maximizar a
concretude dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Isto posto, em observância especial àefetiva prestação jurisdicional, indefiro o pedido de exclusão da DPU do presente feito, e
determino o prosseguimento do processo, para, querendo, no prazo de lei, a Defensoria Pública da União apresente as contas
de campanha do Sr Francisco Erisvaldo Oliveira Silva, para o cargo de Deputado Estadual, nas Eleições 2018, ou
manifestação sem o ônus da impugnação especificada.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 27 de julho de 2020.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator.

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 480/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no
exercício das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o disposto nos autos do PAD n.º 15.872/2020,
RESOLVE designar JOÃO JORDANEYS CANUTO SALES, servidor requisitado deste Regional, para substituir, em caráter
excepcional, LUIZ CARLOS ARRAIS FERREIRA JUNIOR, na condição de Chefe da 99ª Zona Eleitoral – Novo Oriente, no
período de 22 a 31.7.2020, por motivo de férias do titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 29 de julho de 2020.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
001ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600019-30.2020.6.06.0082
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600019-30.2020.6.06.0082 / 001ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERENTE: CIDADANIA - ÓRGÃO DEFINITIVO MUNICIPAL - FORTALEZA, MICHEL LINS CAVALCANTE DE ALMEIDA,
PEDRO BEAL DE FREITAS VASCONCELOS
Advogado do(a) REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395 Advogado do(a)
REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395 Advogado do(a) REQUERENTE:
HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395
DESPACHO
R.h.
Vistos etc.
Cuida-se de pedido formulado pelo partido CIDADANIA (antigo PPS) visando cumprir obrigação de apresentação de contas
relativas ao exercício financeiro do ano de 2014 no município de Fortaleza/CE.
A serventia de cartório da 1ª ZE informou peculiaridades afetas ao caso, inclusive juntando documentos que demonstram o
julgamento das contas como “NÃO PRESTADAS”, repercutindo sobre o partido as sanções legais, especialmente a suspensão
de recebimento de cotas do fundo partidário.
Mister enfatizar que o exame das contas apresentadas tardiamente deve observar a Res. TSE n. 21.841/2004 quanto às
peças, todavia, a análise e processamento deve seguir o tramite da nova resolução (Res. TSE n. 23.604/2019).
Sendo assim, intime-se o patrono da causa para emendar a inicial informando/qualificando as partes e depositando respectivos
instrumentos de procuração conforme Res. TSE n. 23.604/2019, art. 31, incs. I, alínea “b”, e II, c/c os arts. 319, II, 320 e 321 do
NCPC, anotando prazo de 5 (cinco) dias para cumprir o ato, ante ànecessidade de se imprimir celeridade aos feitos correntes
nesta Justiça Especializada, especialmente por se tratar de ano eleitoral .
Ainda pautado na celeridade, considerando o retardo que a decretação da pandemia da COVID19 causou nos feitos que
tramitam nos órgãos públicos em geral e, particularmente na Justiça Eleitoral, seguindo o disciplinado pela Resolução TSE nº
23.604/2019, determino, nesta ordem:
a) ao Chefe de Cartório, DE ORDEM, publique edital no Diário de Justiça Eletrônico para que, no prazo de cinco (05) dias, o
Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar
fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou
estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei n. 9.096/95, art. 35 e art. 31, §2º da
Res. TSE n.º 23.604/19);
b) transcorrido o prazo para emendar a inicial e entregar as procurações sem que tenha havido atendimento das
determinações, certifique-se e, após o transcurso do edital, venham conclusos os autos;
c)
sendo cumpridas as providências de emendar determinadas às partes e transcorrido o(s) prazo(s) supra, com ou sem
impugnação do editalício, verifique a unidade técnica responsável pelo exame se todas as peças foram apresentadas (art. 14
da Res. TSE n° 21.841/2004);
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d) verificada a ausência de qualquer das peças previstas conforme dispositivo mencionado no item “c” acima, notifique-se o
órgão partidário e os responsáveis para complementar a documentação no prazo de 05 dias (art. 35, parágrafo 3º, Res.
23.604/2019);
e)
findo o prazo sem que a documentação requerida seja apresentada: I) venham os autos conclusos se não houver
elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos do fundo partidário e da origem de recursos; ou
II) prossiga-se o exame das contas para verificação da origem das receitas e a destinação das despesas com as atividade
partidárias e eleitorais, mediante avaliação formal dos documentos contábeis e fiscais apresentados pelos partidos políticos; III)
abra-se vista para o Ministério Público se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 36, §6º, da RES. do TSE
º23.604/2019; d) tornem os autos conclusos para sentença.
Expedientes necessários.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se
Fortaleza/CE, 28 de julho de 2020.
JOSÉ CAVALCANTE JÚNIOR
Juiz da 1ª ZE/CE
Editais
Processo 0600019-30.2020.6.06.0082
JUSTIÇA ELEITORAL 001ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600019-30.2020.6.06.0082 / 001ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
REQUERENTE: CIDADANIA - ÓRGÃO DEFINITIVO MUNICIPAL - FORTALEZA, MICHEL LINS CAVALCANTE DE ALMEIDA,
PEDRO BEAL DE FREITAS VASCONCELOS
Advogado do(a) REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395 Advogado do(a)
REQUERENTE: HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395 Advogado do(a) REQUERENTE:
HERMENEGILDO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CE25395
EDITAL N.º 036/2020-01ªZE-TRE/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL –EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
O Excelentíssimo Senhor JOSÉ CAVALCANTE JÚNIOR, Juiz Titular da 01ª Zona Eleitoral de Fortaleza/CE, no uso de suas
atribuições legais...
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Diretório Municipal de Partido CIDADANIA
(antigo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA –PPS), em FORTALEZA/CE, apresentou prestação de contas anual –exercício
financeiro 2014, protocolizado/autuado através do PJE sob n.º 0600019-30.2020.6.06.0082, em 17/04/2020, SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital relativo
àPrestação de Contas Anual Partido CIDADANIA (antigo Partido Popular Socialista –PPS), ano 2014, no Diário de Justiça
Eletrônico para que, no prazo de cinco (05) dias, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar a
prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de
qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam
sujeitos (Lei n. 9.096/95, art. 35 e art. 31, §2º da Resolução TSE n.º 23.604/2019).
Dado e passado nesta 01ª Zona Eleitoral, Fortaleza/CE, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2020. Eu, ____,
MARCEL LEONARDO FONSECA ALMEIDA, Chefe de Cartório da 01ª Zona Eleitoral, revisei o presente Edital que foi digitado
pelo Sr. Wherle Felicio de Lima, Analista Judiciário, e assinei DE ORDEM do MM. Juiz da 1ª Zona Eleitoral.

005ª Zona Eleitoral
Decisões
Processo 0600109-75.2020.6.06.0005
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554)
PROCESSO Nº 0600109-75.2020.6.06.0005
REQUERENTE: MARIA ELIANE MENDONCA Advogado do(a) REQUERENTE: ANA KATIA ALMEIDA MOREIRA - CE43577
REQUERIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
DECISÃO
R.h. Vistos. MARIA ELIANE MENDONCA, qualificada nos autos, ajuizou requerimento, com pedido de tutela de urgência, de
reversão de sua desfiliação ao PTB - Baturité, que alega ter sido devidamente filiada no dia 01/04/2020, não reconhecendo sua
filiação ao MDB - Baturité. Éa síntese do essencial. O art. 25 da Res. TSE 23.596/2019 dispõe que “as funcionalidades de
reversão de cancelamento e de reversão de exclusão de registro de filiação estarão disponíveis no Módulo Interno do FILIA,
exclusivamente, para cumprimento de determinações judiciais”... “Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo
prazo” (art. 9° da Lei 9.504/1997). Nas Eleições 2020, a realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos
partidos e a deliberação sobre as coligações se dará no período entre 31/08 e 16/09/2020; sendo que os partidos e coligações
poderão solicitar àJustiça Eleitoral o registro de seus candidatos até 26/09/2020 (art. 1° da EC 107/2020). Ou seja, os
requisitos para registro de candidatura serão aferidos pela Justiça Eleitoral apenas no mês de Setembro. Dessa forma, verifico
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que não há perigo ou dano ao resultado útil do processo, considerando que sequer iniciou o prazo para escolha de candidatos
em convenção partidária. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se o MDB - Baturité, por meio de
seu Presidente, para que, no prazo de 3 (três) dias, apresente resposta àpresente demanda, sob pena de revelia (art. 344 do
NCPC). Expedientes necessários.
BATURITÉ, data da assinatura eletrônica.
VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
Juíza da 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE

008ª Zona Eleitoral
Decisões
Processo 0600027-35.2020.6.06.0008
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
8ª ZONA ELEITORAL DE ARACATI
Rua Coronel Alexanzito, 789 - Centro - Aracati/CE - CEP 62.800-000 - Tel.Fax: (85) 3453-3508
Processo nº 0600027-35.2020.6.06.0008
Autor: Promotor Eleitoral do Estado do Ceará
Noticiados: Fundação Vale do Jaguaribe; Guilherme Bismarck
Advogado: Thiago Araújo Montezuma, OAB/CE 23667
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de providência c/c cautelar de tutela inibitória em desfavor de Fundação Vale do Jaguaribe em virtude de
propaganda irregular veiculada na TV Sinal de Aracati.
Segundo o representante do Ministério Público Eleitoral, através de denúncia encaminhada pela CAOPEL - Centro de Apoio
Operacional Eleitoral do Ministério Público do Estado do Ceará, teria sido apresentado pelo filho do atual Prefeito de Aracati e
Secretário Municipal de Esportes, Sr. Guilherme Bismarck, um quadro publicitário denominado “se vira nos 14” na TV (sinal de
Aracati), mantida pela Fundação Vale do Jaguaribe e que possui como presidente a esposa do atual Prefeito e como diretor o
seu já citado filho. Conforme o áudio anexo aos autos, na peça publicitária há a convocação dos comerciantes de Aracati que
trabalham durante o período de pandemia de COVID19 com a modalidade delivery para anunciar seus produtos em gravação
de vídeo de 14 segundos, que seria o número do Partido Trabalhista Brasileiro –PTB, cujo Presidente éo Sr. Bismarck Costa
Lima Pinheiro Maia.
Requer o representante ministerial, com base no poder de polícia (artigo 41, §2º, Lei 9504/97 e artigo 6º, §§1º e 2º da
Resolução TSE nº 23610/2019), a suspensão da veiculação da propaganda considerada irregular mediante abuso do poder
econômico (artigo 10, §3º da Resolução TSE nº 23610/2019) e a cominação de astreintes (artigo 139 do NCPC), assim como
aplicação do artigo 347 do Código Eleitoral.
Deferido o pedido liminarmente, foram os noticiados notificados para apresentar defesa.
Em sua tese, a parte adversa alega em suma que: 1) o vídeo que fundamentou a presente ação nunca foi transmitido na
íntegra no canal de TV local, tratando-se de divulgação realizada estritamente através da lista de amigos de whatsapp do
segundo noticiado e que apenas no dia da estreia do quadro um pequeno trecho editado de 45 segundos do referido vídeo foi
transmitido; 2) que a TV Sinal do Aracati, vinculada àFundação Vale do Jaguaribe, éuma instituição que por sua natureza não
pode cobrar pela propaganda em seu plano de mídia e que os vídeos enviados pelos comerciantes locais foram transmitidos
como publicidade gratuita dentro do programa denominado “Passando Geral” e não no horário comercial, não estando restrito
a inserções padrões de 15”, 30” ou 60” segundos; 3) que a escolha coincidente do nome do quadro “Se vira no canal 14” e o
tempo do vídeo se deu exclusivamente por tratar-se do numeral do canal de frequência em que étransmitida a TV Sinal, assim,
a Globo écanal 10, o SBT écanal 12, a Record écanal 08 e a TV Sinal écanal 14, 4) em matéria preliminar, a inépcia da inicial
tendo em vista o inadequado enquadramento jurídico do pleito pelo Ministério Público Eleitoral ao utilizar institutos
incompatíveis, a saber, tutela inibitória e tutela cautelar; 5) a existência de censura prévia; 6) que o dispositivo para
fundamentação legal do pedido seria o artigo 303 do CPC (tutela provisória antecipada antecedente) e não o artigo 305 do
normativo (tutela provisória cautelar antecedente); 7) que a satisfação do pedido exaure a possibilidade de ingressar com
representação dos artigos 96 e/ou 73, ambos da Lei 9504/97; 8) Não houve a indicação do processo principal; 9) o
indeferimento da inicial com esteio no artigo 330, I, CPC; 10) no mérito, alega a atipicidade da matéria e sustenta em suma
que, para se caracterizar a propaganda antecipada, necessário se faz o pedido explícito de votos, segundo a redação do artigo
36-A da Lei 9504/97 e recente entendimento jurisprudencial do TSE;11) a ausência de concessão de benefício irregular em
virtude da situação especial em que o País passa com a COVID-19, da dificuldade financeira dos pequenos empreendedores e
do exemplo de abertura de espaço gratuito em outros meios de comunicação; 12) existência de vedação de cobrança de
contraprestação financeira para ceder espaço de veiculação de publicidade comercial tendo em vista a finalidade educativa;
13) ao final requer o reconhecimento da preliminar de inépcia e que seja julgado improcedente o pedido e, consequentemente,
revogada a liminar.
Os autos retornaram com vistas ao representante do Ministério Público Eleitoral para manifestação quanto àdefesa dos
noticiados. O representante ministerial sustenta, em suma: 1) preliminarmente, que não há que se falar em inépcia da inicial,
posto que foram preenchidos os requisitos da cautelar; que a tutela inibitória requerida éantecedente e não se fundamenta no
artigo 303 do CPC; 2) no mérito,que as partes não podem alegar cerceamento de defesa uma vez que a decisão foi deferida
em fase de cognição sumária; que há materialidade da propaganda extemporânea porque a veiculação na tv local do aludido
quadro publicitário de forma diária e gratuita, sob a alegativa de ajudar o comerciante local, desequilibraria o pleito eleitoral
vindouro; que em uma cidade do porte de Aracati, écomum o cidadão médio conhecer o candidato não só pelo seu nome, mas
também por sua sigla partidária; que tais ações, realizadas fora do período eleitoral e em virtude do poder aquisitivo do
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pretenso candidato, indiretamente, induziriam o voto livre do eleitor; 3) que a irregularidade na concessão do benefício se
reporta ao aproveitamento do momento específico para se promover propaganda eleitoral; que, diferentemente de outros
grupos televisivos, a empresa égerida por familiares e pessoas próximas ao Prefeito, bem como o número de segundos
permitidos na publicidade ser coincidente ao da representação partidária; 4) ao final, requer o indeferimento de todos os
pedidos da defesa e a ratificação da decisão liminar.
ÉO RELATÓRIO. DECIDO.
ANÁLISE DA PRELIMINAR
TUTELA INIBITÓRIA. ARTIGO 497, CPC. A tutela inibitória éuma espécie de tutela provisória jurisdicional diferenciada, ao lado
das tutelas cautelar, antecipada e de evidência. Éprestada através de ação de conhecimento de natureza preventiva e, desse
modo, não se liga instrumentalmente a nenhuma ação principal.
Ao contrário da tutela cautelar, que tem caráter instrumental por resguardar a utilidade do processo, a inibitória, de caráter
preventivo como dito acima, destina-se a combater a prática, a repetição ou a continuação de um ilícito, independente da
demonstração de dano ou culpa. Desse modo, a tutela inibitória prescinde totalmente dos possíveis efeitos concretos do ato ou
da atividade ilícita.
Como os direitos resguardados na seara eleitoral possuem caráter não patrimonial, a tutela inibitória mostra-se a mais
adequada na aplicação às situações em que os direitos não podem ser reparados/ ressarcidos, tanto mais quando se trata de
um ilícito que pode se configurar como de natureza continuativa. E a tutela jurisdicional aplicada àpropaganda extemporânea
se destina justamente a remover ou a eliminar a realidade concreta que a norma proíbe para que o dano não ocorra e se torne
irreparável.
Com relação àmodalidade antecipada, tem-se que a inibitória consiste num mandamus para fazer cessar imediatamente dada
atividade ou comportamento, após um exame sumário dos fatos e com efeitos até o momento da decisão final.
Quando presente os requisitos de urgência especial, o pleito inibitório comporta medida liminar. Para tanto, o autor deverá
demonstra a probabilidade do direito, a iminência da lesão e, diante da ineficácia da providência em razão da demora, a
necessidade de imediata concessão da tutela preventiva. Tal medida não vulnera o princípio do contraditório posto que foi
postergado.
Sobre o princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, cabe esclarecer que o direito ao acesso àjustiça, insculpido no artigo
5º, XXXV da CF/88, garante a adequada tutela jurisdicional, e desse modo, assegura o emprego da técnica processual capaz
de viabilizar o exercício dos direitos, bem como de prestar a efetiva tutela dos direitos.
O artigo 297 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para
efetivação da tutela provisória.”. Tal dispositivo confere ao juiz um poder geral para a concessão e concretização da tutela
necessária a efetividade do processo judicial, ou seja, ele pode escolher aquela mais adequada ao caso concreto, ainda que
diversa da solicitada. Inclusive, a ideia de que o juiz pode determinar as medidas essenciais para o cumprimento da tutela
jurisdicional éreforçada também pelo art. 139, IV do Código de Processo Civil.
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (…) IV - determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (…)”
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. Acerca do Poder de Polícia, dispõe o artigo 41, da Lei 9504/97, in verbis:
“Art. 41. (…)
§1º (…)
§2o O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o
teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet.”
O artigo 6º, §2º da Resolução TSE 23610/2019 menciona que: “§2º. O poder de polícia se restringe às providências
necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas e das matérias jornalísticas a
serem exibidos na televisão, na rádio, na internet e na imprensa escrita (Lei n° 9.504/1997, art. 41 §2°).”
Outrossim, está previsto o instituto no artigo 54, §1º da Resolução TSE nº 23.608/2019 e, mais recentemente, no artigo 4º do
Provimento 10/2020 do TRE-CE, normativo que foi publicado no DJE/TRE-CE nº 123, de 7/7/2020, às fls. 3.
Cabe lembrar que o poder de polícia exercido na propaganda éuma atividade administrativa operada na Justiça Eleitoral, ao
contrário das demais medidas de tutela de caráter jurisdicional, a exemplo das representações.
Conceituando o poder de polícia, José Jairo Gomes, ao comentar o §2º do art. 41 da Lei n. 9.504/97, pontua que: “Nesse
diapasão, o poder de polícia denota a faculdade que tem o Estado-Administração de intervir na ordem pública, limitando a
liberdade, isto é, a ação das pessoas, em benefício da sociedade, o que éfeito com a imposição de abstenções ou com a
determinação de que certos comportamentos sejam realizados.” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. São Paulo:
Atlas, 2018, p. 116.)
Portanto, ao se determinar a cessação de determinada conduta, em sede de poder de polícia, o juízo eleitoral não está
tolhendo direitos individuais, mas sim estabelecendo critérios do que éjuridicamente permitido pela legislação eleitoral para o
exercício daquela liberdade pública quando revestida de manifestação de propaganda eleitoral.
Segundo Antônio Hermes da Rosa Marques, o poder de polícia pode ter caráter tanto preventivo, quando visa ao impedimento
da veiculação de propaganda irregular, quanto repressivo, quando determina a cessação e/ou a retirada de propagandas
ilegais ou então a abstenção de condutas que possam atentar contra o equilíbrio e andamento do processo eleitoral.
Nos autos, há o enquadramento jurídico do pleito no exercício do poder de polícia de caráter repressivo, sobretudo porque foi
nele que o pedido do representante do Ministério Público Eleitoral se fundamentou. Inclusive a decisão exarada segue os
ditames normativos do artigo 11 do Provimento TRE/CE n° 10/2020, que trata das rotinas relativas ao exercício do poder de
polícia nas Eleições Municipais de 2020, cujo enunciado segue:
“Art. 11. O juiz eleitoral poderá determinar a imediata retirada, suspensão ou apreensão da propaganda irregular descrita na
denúncia caso a circunstância assim o exija, independentemente da notificação do responsável ou do beneficiário, a fim de
assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, lavrando-se o respectivo auto.
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Parágrafo único. Para efeito do disposto neste Provimento, considera-se responsável qualquer pessoa que tenha participado
da irregularidade da propaganda, e beneficiário, o pré-candidato, candidato, partido ou coligação que se beneficia com o
referido ato.”
Todavia, merece atenção o artigo 54, §§1º e 2º da Resolução TSE 23608/2019 que dispõe sobre representações, reclamações
e pedidos de direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997 para as eleições, ao mencionar:
Art. 54. (...)
§1º O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral érestrito às providências necessárias para inibir ou fazer cessar práticas
ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas e das matérias jornalísticas ou de caráter meramente informativo
a serem exibidos na televisão, na rádio, na internet e na imprensa escrita.
§2º No exercício do poder de polícia, évedado ao magistrado aplicar sanções pecuniárias, instaurar de ofício a representação
por propaganda irregular ou adotar medidas coercitivas tipicamente jurisdicionais, como a imposição de astreintes.”
Desta forma, com relação àaplicação de penalidade pecuniária, somente quando o Juiz Eleitoral estiver em sua atividade
jurisdicional, exercendo sua competência no julgamento de representação, éque lhe será possível aplicá-la ao responsável por
uma irregularidade na propaganda eleitoral.
Feitas estas considerações e compulsando os autos, analisando as considerações das partes, este juízo conclui que houve um
equívoco quanto àcapitulação do dispositivo para fundamentação legal do pedido, mormente quanto àutilização de tutela
provisória cautelar e tutela provisória inibitória.
O CPC dispõe em seus artigos 294 a 299 sobre as tutelas provisórias. Dentre elas há a divisão naquelas de urgência (artigos
300 a 302) e de evidência e, ainda para as primeiras, a classificação em cautelar e antecipada, podendo serem ambas ou
antecedentes ou incidentais (artigos 303 a 310).
No caso em tela, acaso se entendesse requerida a tutela cautelar, a sua concessão não poderia ser “antecipada” posto que, se
assim fosse, possuiria caráter satisfativo do direito, o que atrairia a aplicação do artigo 303 do CPC e não do artigo 305 do
citado normativo.
Todavia, a tutela provisória que se compreende requerida na demanda seria aquela constante do artigo 497 do CPC que,
inobstante não constar do título destinado as tutelas provisórias do normativo, éconsiderado como da mesma espécie. Eis o
enunciado:
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a
tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito,
ou a sua remoção, éirrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.”
Outrossim, a concessão da medida em caráter liminar levou em conta os requisitos exigidos pelo instituto: a probabilidade do
direito, o risco de lesão iminente e a ineficácia da tutela em caso de demora para justificarem a necessidade da urgência.
Sobre o exercício do poder de polícia, entendo que foram observadas as exigências normativas, não restando dúvidas acerca
de sua aplicação ao presente requerimento.
Isto posto, não vislumbro a possibilidade de indeferimento do pleito em razão da inépcia da inicial nos moldes jurídicos
entabulados pelos noticiados (artigo 330, I c/c §1º, IV, CPC).
No entanto, exerço juízo de retratação para remover a aplicação da penalidade pecuniária em razão da natureza meramente
administrativa da demanda, que não comporta tal sanção consoante os termos do artigo 54, §§1º e 2º da Resolução TSE
23608/2019 (artigo 4º, §1º do Provimento CRE/CE nº 10/2020).
ANÁLISE DO MÉRITO
CENSURA PRÉVIA.
Os noticiados em sua peça defensória alertam sobre a vedação a censura prévia dos conteúdos a serem veiculados nos meios
de comunicação contida na parte final no artigo 41, §2º da Lei 9504/97. Alegam também que o vídeo da publicidade na íntegra
apresentado com a exordial fora apenas divulgado através do aplicativo de mensagens whatsapp.
Não há que se falar em censura prévia posto que a decisão se baseou, a princípio, no conteúdo da propaganda veiculada no
programa “Passando Geral”, conforme vídeo anexado àinicial.
Contudo, no vídeo acostado com a defesa dos noticiados, percebe-se que aquela mídia sofreu edição, não podendo ser aferido
se houve alteração pela defesa após o cumprimento de medida judicial e na sequência a sua exibição, ou se se tratava
efetivamente da mídia originalmente apresentada quando da estreia da publicidade.
Ainda que o citado vídeo editado fosse o apresentado na divulgação inicial da propaganda, não existiria a censura prévia, pois
os elementos ensejadores da reprimenda estariam presentes.
MATERIALIDADE DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ANTECIPADA
Dentro da ótica constitucional, tem-se que àpropaganda eleitoral antecipada aplicam-se tanto os princípios garantidores da
liberdade de expressão e direito àinformação, assim como as garantias de isonomia entre as candidaturas e àcompetitividade
nas eleições, o que a princípio pode aparentar a existência de conflito entre esses preceitos.
Decerto que nos embates políticos eleitorais a garantia que se ressalta éa liberdade de expressão e pensamento. Essa
proeminência se perfaz concomitantemente ao direito dos cidadãos de serem informados acerca dos assuntos pertinentes
àvida política-pública, de conhecer e apreciar as diversas opções e opiniões concernentes a eventuais candidatos, a fim de que
possam manifestar livremente suas escolhas, expressão maior da legitimidade das eleições.
Assim, cumpre àJustiça Eleitoral o papel de assegurar a máxima amplitude do debate, somente intervindo quando as condutas
representem, sem margem para dúvidas, riscos concretos para a autodeterminação na formação da opinião eleitoral ou, em
última instância, para a própria integridade da disputa.
Nesse sentido, admite-se que aos direitos fundamentais sejam impostas restrições razoáveis, assim consideradas como
aquelas vocacionadas àharmonização dos interesses individuais rumo àsatisfação do interesse comum.
Portanto, mesmo as liberdades preferenciais, como a liberdade de expressão, podem ser limitadas no plano jurídico,
especialmente quando o seu modo de exteriorização implique em uma depreciação de outro princípio prioritário segundo o
escopo constitucional, como também quando visa assegurar a paridade de oportunidades entre as forças políticas que
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participam da disputa, enquanto componente intrínseco àlegitimidade das eleições, desde que atendidas determinadas
condições.
O Egrégio TSE, ao fixar a tese para análise de casos a respeito dos elementos que configurariam a propaganda irregular
antecipada no AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242/SP sopesou os fundamentos constitucionais supra delineados em cotejo com as
alterações introduzidas pela reforma eleitoral instituída pela Lei 13.165/2015.
Segundo o voto do Ministro Luiz Fux ficou assentado que:
1) “o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de propaganda antecipada irregular,
independentemente da forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos”;
2) “os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta ou indiretamente relacionados
com a disputa, consistem em ‘indiferentes eleitorais’, situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada”;
c) “o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido
explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se”;
d) “todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão
econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências:(i) impossibilidade de utilização de formas proscritas
durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato
médio”.
Sobre o pedido explícito de votos, José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 2020,p.552) discorre sobre a matéria: “Note-se que a
regra do artigo 36-A apenas veda o "pedido explícito de voto"(caput). Pedido explícito, aqui, não se restringe ao pedido escrito,
podendo também ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, características ou técnica empregada na
comunicação. Para ser explícito o pedido, não épreciso que se diga "peço o seu voto", "quero o seu voto", "vote em mim". Até
porque, nem mesmo na propaganda eleitoral regular esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser
explícito o pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da técnica de comunicação empregada,
do conjunto da peça considerada e das circunstâncias em que o evento ocorre.”
Sendo assim, não obstante o acréscimo ao art. 36-A da expressão “pedido explícito de voto”, isso não significa, per se, que o
pedido implícito deva ser tolerado a depender do contexto e demais elementos envolvidos no fato analisado.
Ainda que não haja pedido explícito de votos, a norma permissiva do art. 36-A não tem o condão de afastar a ilicitude da
propaganda caso esta última tenha sido veiculada por meio vedado durante a campanha.
Nesse sentido, éproibido dar tratamento privilegiado a candidato na programação normal de rádio e televisão, consoante
previsão do artigo 43, III da Resolução TSE nº 23610/2019 e na Lei 9504/97, em seu artigo 45, IV, in verbis:
“Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, évedado às emissoras de rádio e televisão,
em sua programação normal e em seu noticiário:
(...)
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;”
Com base nesses argumentos, percebe-se no caso concreto dos autos que os atos publicitários, em virtude de sua dimensão,
tem o condão de alterar o necessário equilíbrio entre as oportunidades dos diversos candidatos, devendo ser, pois, limitados.
Acerca do princípio da isonomia, entendo que “a centralidade da igualdade de oportunidades decorre de ser ela um
pressuposto para a concorrência livre e equilibrada entre os competidores do processo político, motivo por que a sua
inobservância não afeta apenas a disputa eleitoral, mas amesquinha a essência do próprio processo democrático” (FUX, Luiz;
FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos paradigmas do Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 119).
Outrossim, não se trata de indiferente eleitoral porque a conduta impugnada caracteriza marketing político subliminar com
conteúdo indiretamente referente àdisputa. A publicidade veiculada referente ao quadro “se vira nos 14” possui 01 (um) minuto
e 13 (treze) segundos. Nele há menção por 5 (cinco) vezes ao número 14 (catorze). Ademais, no próprio nome da peça
publicitária há referência expressa ao número 14 (catorze). número esse coincidente ao da agremiação política Partido
Trabalhista Brasileiro –PTB, o que poderia implicar em benefício, ainda que indireto, ao atual prefeito, também presidente do
partido.
Assim, cabe a Justiça Eleitoral investigar, cessar e punir os abusos de liberdade de expressão que violem a igualdade de
chances a uma disputa justa, assim como o livre convencimento do cidadão e que maculem a legitimidade no exercício do
sufrágio passivo, garantindo a todos os competidores um mesmo prazo para realizarem as atividades de captação de voto,
impedindo que determinados competidores extraiam vantagens indevidas de seus cargos ou do acesso àmídia para iniciar a
disputa eleitoral mais cedo e reduzindo a assimetria de recursos econômicos na viabilidade das campanhas a fim de combater
a influência do poder econômico sobre os resultados dos pleitos.
Por tudo exposto, concluo pela constatação de propaganda eleitoral antecipada, haja vista o liame entre o engenho publicitário
e a pretensa divulgação de candidatura, com uso privilegiado de meio de comunicação capaz de repercutir massivamente a
mensagem na circunscrição eleitoral, mantendo a decisão anteriormente proferida com base no poder de polícia, àexceção da
multa cominatória.
Expedientes necessários.
Aracati, 27 de julho de 2020.
Janaína Graciano de Brito
Juíza Eleitoral da 8ª Zona
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023ª Zona Eleitoral
Sentenças
Intimação de sentença
Processo: 167-54.2016.6.06.0107
Classe: Representação – propaganda eleitoral
Município: Umirim
Representante: Coligação Coragem, humildade e Fé! É isso que o povo quer! Composta pelos partidos
PTB/PRTB/MDB/PSB/PV; representante: Francisco Ivonisio de Sousa.
Advogados: Edson Luis Monteiro Lucas, OAB-CE nº 18.105; Marcelo Meneses Aguiar, OAB-CE nº 17.329.
Representados: Coligação Juventude e Experiência; Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro e Antônio da Mota Brito.
Advogada: Karla Renara M. Benevides, OAB-CE nº 29.010.
Vistos, etc.
Cuida-se representação ajuizado pela Coligação Coragem Humildade e Fé! É Isso Que o Povo de Umirim Quer contra Antônio
da Mota Brito, Felipe Carlos Uchôa Sales Ribeiro e a Coligação Juventude e Experiência candidatos ao cargo de prefeito do
município de Umirim nas Eleições 2016 cuja pretensão objetiva concessão de liminar para que os representados se abstenham
de promover carreata e condenação ao pagamento de multa pela prática de conduta irregular, prevista em Termo de Ajuste de
Conduta.
Segundo consta da inicial, foi firmado no dia 18/8/2016 Termo de Ajuste de Conduta onde consta a proibição utilização de
carreata partido da sede para as zonas rurais e vice-versa. E que os representados estavam convidando a população para
uma carreata que violaria o disposto na proibição supramencionada.
Ao final, a Coligação representante requereu medida antecipatória da tutela.
Recebida a exordial, o juízo da 107ª Zona Eleitoral, apreciando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, folhas 11/12,
decidiu por intimar os representados para não realizarem a carreata em questão.
Os representados foram regularmente notificados, tendo apresentado defesa alegando que não houve carreata partido da sede
do município para zona rural.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela notificação da representante para trazer prova do
descumprimento da decisão liminar sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Resposta às folhas 35/43.
Na defesa de acostada às folhas 47/53 os representados alegaram incompetência da Justiça Eleitoral para processar e julgar
representação fundada em descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta e a inexistência da prática de ato eleitoral
irregular de sua parte.
Não foram arroladas testemunhas.
Apresentadas alegações finais. Ao apresentar sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral considerou que, por ter
ocorrido o término do período eleitoral, houve a perda do objeto e que o processo deve ser extinto por ausência de uma das
condições da ação.
É o relatório, segue a sentença.
A ação perdeu o objeto.
O presente processo restou concluso para sentença após o fim do período de campanha eleitoral das Eleições 2016, não
tendo havido tempo hábil para que o juízo competente proferisse sentença.
Com o fim do período de campanha eleitoral das candidaturas majoritárias, a presente pretensão perdeu o objeto, verificandose a ausência superveniente de interesse processual.
Em razão disso, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, por força da ausência de interesse processual
superveniente decorrente da perda de objeto da ação, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Registre-se, publique-se e intimem-se.
Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os presentes autos.
Uruburetama, 7 de junho de 2019.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará
Intimação dee sentença
Processo: 171-91.2016.6.06.0107
Classe: Representação – propaganda eleitoral
Município: São Luís do Curu
Representante: Coligação A Mudança que o Curu precisa composta pelos partidos PR/PC do B/PPS/PMB/PRTB/SD;
Advogados: Fabíola Lopes Rodrigues, OAB-CE nº 30.814; José Vanderlei Marques Veras, OAB-CE nº 22.795.
Representados: Coligação Responsabilidade e Compromisso composta pelos partidos PSD/PP/PSDB/PDT/PSL e Josélia
Moura Aguiar Barroso.
Advogados: Tiago Aguiar Portela Barroso, OAB-CE nº 21.009 e Antônio Sampaio de Macedo, OAB-CE nº 15.096.
Representado: Artur Bosco Rodrigues Pinho.
Advogada: Karoline Aguiar Portela Barroso, OAB-CE nº 33.437.
Vistos, etc.
Cuida-se representação ajuizado pela Coligação A Mudança Que o Curu Precisa contra Josélia Moura Aguiar Barroso e a
Coligação Responsabilidade e Compromisso (PSD, PP, PSDB, PDT e PSL) candidatos ao cargo de prefeita do município de
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São Luís do Curu nas Eleições 2016 cuja pretensão objetiva concessão de liminar para que os representados se abstenham de
distribuir material de propaganda a servidores públicos municipais e imputando-lhes condenação ao pagamento de multa pela
prática de conduta irregular, pela violação do art. 73, III, da Lei 9.504/97 prevista no art. 62, § 4º da Res. TSE nº 23.457/2015.
Segundo consta da inicial, foi distribuído em larga escala botons para divulgação da candidatura da representada aos
servidores públicos municipais evidenciando a prática de propaganda eleitoral irregular incidindo no art. 73, III, da Lei 9.504/97.
Ao final, a Coligação representante requereu medida antecipatória da tutela.
Recebida a exordial, o juízo da 107ª Zona Eleitoral deixou, ante a perda do objeto, de apreciar o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, folhas 7, tendo ordenado que fossem notificados os representados e, após, os autos encaminhados ao
Ministério Público Eleitoral.
Os representados foram regularmente notificados, tendo apresentado defesa alegando não haver prova do alegado e que a
representação não atende aos pressupostos do art. 40-B da lei nº 9.504/97, ou seja, não haver prova da autoria ou do prévio
conhecimento do beneficiário e pedindo a condenação da representante por litigância de má-fé.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou por designação de audiência para oitiva das testemunhas
arroladas pelas partes, o ocorreu aos 16 de fevereiro de 2017.
Apresentadas alegações finais. Ao apresentar sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral considerou que, por ter
ocorrido o término do período eleitoral, houve a perda do objeto e que o processo deve ser extinto por ausência de uma das
condições da ação.
É o relatório, segue a sentença.
A ação perdeu o objeto.
O presente processo restou concluso para sentença após o fim do período de campanha eleitoral das Eleições 2016, não
tendo havido tempo hábil para que o juízo competente proferisse sentença.
Com o fim do período de campanha eleitoral das candidaturas majoritárias, a presente pretensão perdeu o objeto, verificandose a ausência superveniente de interesse processual.
Em razão disso, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, por força da ausência de interesse processual
superveniente decorrente da perda de objeto da ação, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Registre-se, publique-se e intimem-se.
Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os presentes autos.
Uruburetama, 7 de junho de 2019.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará
Intimação de sentença
Processo: 172-76.2016.6.06.0107
Classe: Representação – propaganda eleitoral
Município: São Luís do Curu
Representante: Coligação A Mudança que o Curu precisa composta pelos partidos PR/PC do B/PPS/PMB/PRTB/SD;
Advogados: Fabíola Lopes Rodrigues, OAB-CE nº 30.814; José Vanderlei Marques Veras, OAB-CE nº 22.795.
Representada: Josélia Moura Aguiar Barroso.
Advogados: Tiago Aguiar Portela Barroso, OAB-CE nº 21.009 e Antônio Sampaio de Macedo, OAB-CE nº 15.096.
Representado: Artur Bosco Rodrigues Pinho.
Advogada: Karoline Aguiar Portela Barroso, OAB-CE nº 33.437.
Vistos, etc.
Cuida-se representação ajuizado pela Coligação A Mudança Que o Curu Precisa contra Josélia Moura Aguiar Barroso e a
Coligação Responsabilidade e Compromisso (PSD, PP, PSDB, PDT e PSL) candidatos ao cargo de prefeita do município de
São Luís do Curu nas Eleições 2016 cuja pretensão objetiva concessão de liminar para que os representados se abstenham de
distribuir material de propaganda a servidores públicos municipais e imputando-lhes condenação ao pagamento de multa pela
prática de conduta irregular, pela violação do art. 73, III, da Lei 9.504/97 prevista no art. 62, § 4º da Res. TSE nº 23.457/2015.
Segundo consta da inicial, foi distribuído em larga escala botons para divulgação da candidatura da representada aos
servidores públicos municipais evidenciando a prática de propaganda eleitoral irregular incidindo no art. 73, III, da Lei 9.504/97.
Ao final, a Coligação representante requereu medida antecipatória da tutela.
Recebida a exordial, o juízo da 107ª Zona Eleitoral deixou, ante a perda do objeto, de apreciar o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, folhas 7, tendo ordenado que fossem notificados os representados e, após, os autos encaminhados ao
Ministério Público Eleitoral.
Os representados foram regularmente notificados, tendo apresentado defesa alegando não haver prova do alegado e que a
representação não atende aos pressupostos do art. 40-B da lei nº 9.504/97, ou seja, não haver prova da autoria ou do prévio
conhecimento do beneficiário e pedindo a condenação da representante por litigância de má-fé.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou por designação de audiência para oitiva das testemunhas
arroladas pelas partes, o ocorreu aos 16 de fevereiro de 2017.
Apresentadas alegações finais. Ao apresentar sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral considerou que, por ter
ocorrido o término do período eleitoral, houve a perda do objeto e que o processo deve ser extinto por ausência de uma das
condições da ação.
É o relatório, segue a sentença.
A ação perdeu o objeto.
O presente processo restou concluso para sentença após o fim do período de campanha eleitoral das Eleições 2016, não
tendo havido tempo hábil para que o juízo competente proferisse sentença.
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Com o fim do período de campanha eleitoral das candidaturas majoritárias, a presente pretensão perdeu o objeto, verificandose a ausência superveniente de interesse processual.
Em razão disso, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, por força da ausência de interesse processual
superveniente decorrente da perda de objeto da ação, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Registre-se, publique-se e intimem-se.
Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os presentes autos.
Uruburetama, 7 de junho de 2019.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará
Intimação de sentença
Processo: 307-49.2016.6.06.0107
Classe: Prestação de contas de campanha – Eleições 2016
Município: Uruburetama
Requerente: Direção Municipal do Partido Republicano Brasileiro de Uruburetama
Presidente: Walter Leite Alves
Tesoureiro: Walter Leite Alves
Contador: Francisco Erivalto Rodrigues dos Santos, CRC nº 01066170-7
Advogado: Venicius Gustavo Amorim Marinho Silveira, OAB-CE nº 28.694.
Vistos, etc.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. PARTIDO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
DESAPROVAÇÃO.
1. Existindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
desaprovada a prestação das contas, posto que em desconformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de
setembro de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.463/2015.
A Direção Municipal do Partido Republicano Brasileiro de Uruburetama, concorrente nas Eleições 2016, encaminha a
prestação de contas de sua campanha, conforme determinam a Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.463/2015.
Notificado o partido por não ter aberto conta bancária referente à campanha, folhas 5, respondeu, às folhas 7, que a conta
bancária não foi aberta por não ter, o partido, registrado candidaturas e nem formalizado coligação partidária par ao respectivo
pleito.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE nº 23.463/2015 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela desaprovação
das contas, eis que não foram cumpridas as determinações das normas de regência, parecer de folhas 8. O Ministério Público
Eleitoral, através de Parecer de folhas 10, propugnou pelo reconhecimento da irregularidade da presente prestação de contas.
É o Relatório. Decido.
A Resolução do TSE nº 23.463/2015 disciplinou a prestação de contas dos partidos concorrentes a cargos eletivos no pleito de
2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... III –
pela desaprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, o partido não cumpriu uma obrigação básica já que no seu artigo 7º a Resolução do TSE nº 23.463/2015,
diz "É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil". De sorte que as exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições não foram observadas pelo
partido. Descumpriu, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de campanha.
Portanto, acompanho o parecer do Ministério Público Eleitoral e DESAPROVO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, e
DETERMINO a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, sanção a ser aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado desta decisão e pelo período de doze meses
Remeta-se cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 4º), devendo o partido observar o prazo de conservação dos documentos, conforme o
disposto no art. 32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Uruburetama, 7 de junho de 2019.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará
Intimação de sentença
Processo: 308-34.2016.6.06.0107
Classe: Prestação de contas de campanha – Eleições 2016
Município: Uruburetama
Requerente: Direção Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Uruburetama
Presidente: José Giuvan Pires Nunes
Tesoureiro: Adalgisa Pinheiro Coelho
Contador: José Airton da Silveira Júnior, CRC nº 021410/0
Advogado: Evandro Marques Júnior, OAB-CE nº 5.681.
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Vistos, etc.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. PARTIDO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.
DESAPROVAÇÃO.
1. Inexistindo impropriedades ou irregularidades capazes de comprometer a regularidade das contas, é de se considerar
aprovada a prestação das contas, posto que em desconformidade com as prescrições contidas na Lei 9.504, de 30 de
setembro de 1997 e na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.463/2015.
A Direção Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Uruburetama, concorrente nas Eleições 2016, encaminha a
prestação de contas de sua campanha, conforme determinam a Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.463/2015.
Notificado o partido por não ter apresentado os extratos da conta corrente referente ao período da campanha, folhas 9,
respondeu, às folhas 11, que a conta bancária foi aberta em 27/10/2016.
A Comissão de Análise de Contas Eleitorais desta Zona Eleitoral analisou a documentação apresentada, para verificação de
cumprimento ao que dispõem a Resolução TSE nº 23.463/2015 e a Lei 9.504/97, tendo o técnico opinado pela desaprovação
das contas, eis que não foram cumpridas as determinações das normas de regência, parecer de folhas 13. O Ministério Público
Eleitoral, através de Parecer de folhas 15, propugnou pelo reconhecimento da irregularidade da presente prestação de contas.
É o Relatório. Decido.
A Resolução do TSE nº 23.463/2015 disciplinou a prestação de contas dos partidos concorrentes a cargos eletivos no pleito de
2016.
Entre as previsões ali contidas, dispõe o artigo 68 que A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: ... III –
pela desaprovação, quando estiverem regulares.
No presente caso, o partido não apresentou toda a documentação contábil relativa à movimentação financeira da campanha
eleitoral, discriminando as receitas e despesas realizadas no pleito, conforme determinam a resolução 23.463/2015 e a Lei
9504/97. De sorte que as exigências legais prevista na sobredita resolução e na Lei das Eleições não foram observadas pelo
partido. Descumpriu, dessa forma, as formalidades legais para a prestação de contas de campanha.
Portanto, acompanho o parecer do Ministério Público Eleitoral e DESAPROVO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, e
DETERMINO a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, sanção a ser aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado desta decisão e pelo período de doze meses
Remeta-se cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 4º), devendo o partido observar o prazo de conservação dos documentos, conforme o
disposto no art. 32, "caput", da Lei nº 9.504/97.
Uruburetama, 7 de junho de 2019.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará
Atos Diversos
Intimação de sentença
Processo: 173-61.2016.6.06.0107
Classe: Representação – propaganda eleitoral
Município: São Luís do Curu
Representante: Coligação A Mudança que o Curu precisa composta pelos partidos PR/PC do B/PPS/PMB/PRTB/SD;
Advogados: Fabíola Lopes Rodrigues, OAB-CE nº 30.814; José Vanderlei Marques Veras, OAB-CE nº 22.795.
Representados: Coligação Responsabilidade e Compromisso composta pelos partidos PSD/PP/PSDB/PDT/PSL e Josélia
Moura Aguiar Barroso.
Advogados: Tiago Aguiar Portela Barroso, OAB-CE nº 21.009 e Antônio Sampaio de Macedo, OAB-CE nº 15.096.
Representado: Artur Bosco Rodrigues Pinho.
Advogada: Karoline Aguiar Portela Barroso, OAB-CE nº 33.437.
Vistos, etc.
Cuida-se representação ajuizado pela Coligação A Mudança Que o Curu Precisa contra Josélia Moura Aguiar Barroso e a
Coligação Responsabilidade e Compromisso (PSD, PP, PSDB, PDT e PSL) candidatos ao cargo de prefeita do município de
São Luís do Curu nas Eleições 2016 cuja pretensão objetiva concessão de liminar para que os representados se abstenham de
promover nova violação imputando-lhes multa, caso descumprimento, e condenação ao pagamento de multa pela prática de
conduta irregular, prevista em Termo de Ajuste de Conduta, mais multa pela violação ao art. 11 da Res. TSE nº 23.457/2015.
Segundo consta da inicial, os representados teriam realizado carreata não comunicada às autoridades competentes
perturbando a paz dos cidadãos da cidade com um barulho ensurdecedor violando, assim, o disposto no art. 11 da Res. TSE nº
23.457/2015.
Ao
final,
a
Coligação
representante
requereu
medida
antecipatória
da
tutela.
Recebida a exordial, o juízo da 107ª Zona Eleitoral deixou, ante a perda do objeto, de apreciar o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, folhas 6, tendo ordenado que fossem notificados os representados e, após, os autos encaminhados ao
Ministério
Público
Eleitoral.
Os representados foram regularmente notificados, tendo apresentado defesa alegando que não haver prova do alegado e que
o que houve, na verdade, foi uma livre manifestação dos eleitores e pedindo a condenação da representante por litigância de
má-fé.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou por designação de audiência para oitiva das testemunhas
arroladas
pelas
partes,
o
ocorreu
aos
16
de
fevereiro
de
2017.
Apresentadas alegações finais. Ao apresentar sua manifestação final, o Ministério Público Eleitoral considerou que, por ter
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ocorrido o término do período eleitoral, houve a perda do objeto e que o processo deve ser extinto por ausência de uma das
condições da ação.
É o relatório, segue a sentença.
A ação perdeu o objeto.
O presente processo restou concluso para sentença após o fim do período de campanha eleitoral das Eleições 2016, não
tendo
havido
tempo
hábil
para
que
o
juízo
competente
proferisse
sentença.
Com o fim do período de campanha eleitoral das candidaturas majoritárias, a presente pretensão perdeu o objeto, verificandose a ausência superveniente de interesse processual.
Em razão disso, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, por força da ausência de interesse processual
superveniente decorrente da perda de objeto da ação, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.
Registre-se, publique-se e intimem-se.
Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os presentes autos.
Uruburetama, 7 de junho de 2019.
JOSÉ CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
Juiz da 23ª Zona Eleitoral do Estado do Ceará

026ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Autos: 0600032-03.2020.6.06.0026
Petição Cível
Requerente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - MILAGRES - CE - MUNICIPAL
Advogados do(a) Requerente: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB-DF6152800-A, ALEX DUARTE
SANTANA BARROS - OAB-DF31583, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB-GO3367000-A
Requerido: JUÍZO DA 026ª ZONA ELEITORAL DE MILAGRES CE
Despacho
R.h.
Nos termos do art. 317 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para que se manifeste acerca de eventual ocorrência de
coisa julgada com os autos nº 30-19.2019.6.06.0026, vide teor da certidão Id nº 2902548, no prazo de 05 dias.
Expedientes necessários.
Milagres/CE, 28 de julho de 2020.
Marcelo Wolney Alencar Pereira de Matos
Juiz Eleitoral - 26ªZE
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
Autos: 0600031-18.2020.6.06.0026
Prestação de Contas Anual (12377)
Requerente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - MILAGRES - CE - MUNICIPAL
Responsável: CLEIDSON EDIGAR BEZERRA FERNANDES, CANDIDO JOSE BATISTA JUNIOR, JOSE WELITON LEITE
FERNANDES
Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB-DF6152800-A, ALEX
DUARTE SANTANA BARROS - OAB-DF31583, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB-GO3367000-A
Despacho
Cuida-se de processo de Prestação de Contas do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de Milagres/CE, referente ao
exercício 2019, em que foram juntados documentos de procuração (Id nº 2787561 e Id nº 2787562) apenas em nome da
referida agremiação partidária.
Da leitura do art. 31 da Resolução TSE nº 23.604/2019, destaca-se o seguinte:
Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o sistema SPCA realizará automaticamente a
autuação e a integração dos autos no Processo Judicial Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que:
I - a autuação a que se refere o caput deste artigo deve ocorrer na respectiva classe processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de
contas; e
II - as partes devem ser representadas por advogados (destaquei)
Ou seja, além do órgão partidário, devem figurar como partes do Processo de Prestação de Contas todos os dirigentes que se
enquadrem nas condições estabelecidas nas alíneas “a” e “b” acima reproduzidas, ressaltando, ademais, a necessidade de
que todos devem estar regularmente representados por advogados.
Dos documentos acostados à inicial, verifica-se, no entanto, que apenas o órgão partidário possui procuração com constituição
de advogados, restando as demais partes (presidente e tesoureiro atuais e tesoureiro do exercício financeiro da prestação de
contas) sem o respectivo documento de procuração.
Assim, com fulcro nos arts. 31 e 32 da supramencionada norma, DETERMINO a notificação da agremiação partidária
requerente, através dos advogados já constituídos nos autos, a fim de que apresente, no prazo de 05 dias (CPC, art. 218, §3º),
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o documento de procuração dos dirigentes partidários que se enquadrem nas exigências do normativo acima reproduzido, sob
pena de prosseguimento regular do feito, com fluência dos respectivos prazos processuais
Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para demais providências.
Expedientes necessários.
Milagres/CE, 28 de julho de 2020.
Marcelo Wolney Alencar Pereira de Matos
Juiz Eleitoral - 26ªZE

038ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600041-26.2020.6.06.0038
JUSTIÇA ELEITORAL 038ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS SALES CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600041-26.2020.6.06.0038 / 038ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS SALES
CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO DA REPUBLICA-PR - SALITRE/CE RESPONSÁVEL: ALEXANDRE
FRANKLIN OLIVEIRA DOS SANTOS, OSVALDO GOMES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: CAIO SERGIO FERREIRA FREITAS - CE24730 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: CAIO
SERGIO FERREIRA FREITAS - CE24730 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: CAIO SERGIO FERREIRA FREITAS - CE24730
DESPACHO
1– Publique-se o Edital da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com prazo de 03 (três) dias, para
impugnação, nos termos do inciso I, art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
2- Certifique-se nos autos as informações elencadas nos incisos II e III, art. 44, da Resolução n.º 23.604/2019.
3– Inicie-se a análise da documentação apresentada, com apresentação de manifestação do responsável pela análise técnica,
sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III, art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019, no prazo de 05 (cinco) dias.
4– Vistas ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso V, art. 44, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
5- Havendo necessidade de diligências, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE,
intimem-se os interessados para manifestação no prazo de 03 (três) dias, nos termos do inciso VI, art. 44, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
6– Após, votem-se conclusos para julgamento do feito, nos termos do inciso VIII, art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Campos Sales, datado e assinado eletronicamente.
Samara Costa Maia
Juíza Eleitoral
Processo 0600042-11.2020.6.06.0038
JUSTIÇA ELEITORAL 038ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS SALES CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600042-11.2020.6.06.0038 / 038ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS SALES
CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA - PARTIDO DA REPUBLICA-PR - CAMPOS SALES/CE RESPONSÁVEL: JOSE
LOURENCO ARRAIS, FRANCISCO GERIVAL PINTO
Advogado do(a) REQUERENTE: TIMOTEO MARIANO DA SILVA - CE28788 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: TIMOTEO
MARIANO DA SILVA - CE28788 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: TIMOTEO MARIANO DA SILVA - CE28788
DESPACHO
1 –Publique-se o Edital da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, com prazo de 03 (três) dias, para
impugnação, nos termos do inciso I, art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
2 - Certifique-se nos autos as informações elencadas nos incisos II e III, art. 44, da Resolução n.º 23.604/2019.
3 –Inicie-se a análise da documentação apresentada, com apresentação de manifestação do responsável pela análise técnica,
sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III, art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019, no prazo de 05 (cinco) dias.
4 –Vistas ao Ministério Público Eleitoral, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do inciso V, art. 44, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
5 - Havendo necessidade de diligências, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE,
intimem-se os interessados para manifestação no prazo de 03 (três) dias, nos termos do inciso VI, art. 44, da Resolução TSE
nº 23.604/2019.
6 –Após, votem-se conclusos para julgamento do feito, nos termos do inciso VIII, art. 44, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Campos Sales, datado e assinado eletronicamente.
Samara Costa Maia
Juíza Eleitoral
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048ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 12/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 048ª Zona, Sra. Rafaela Benevides Caracas Pequeno, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, nos termos do art. 48 da Resolução TSE n. 23.604/2019, que os Partidos Políticos desta circunscrição
eleitoral, a seguir relacionados, apresentaram a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
referente à prestação de contas anual dos exercícios indicados abaixo. Faculta-se, portanto, a qualquer interessado, no prazo
de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, apresentar impugnação, mediante petição fundamentada e acompanhada
de provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, protocolada via
Sistema PJE.
E para que se lhe dê ampla divulgação determinou a Excelentíssima Sra. Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital
no DJE. DADO, passado e assinado, por ordem da MMª. Juíza da 048ª Zona Eleitoral, nesta cidade de Nova Russas, aos 29
dias do mês de julho do ano de 2019.
Karine Cysne Frota Adjafre
Chefe de Cartório da 048ª ZE
Assina por Ordem (PORTARIA 48ª-ZE N.º 01/2020)
Anexo I - LISTA DE PARTIDOS DE NOVA RUSSAS QUE APRESENTARAM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
Partido Político

Exercício Processo PJE

Responsáveis

Advogado

PMN - Partido da Mobilizacao 2019
Nacional

060001680.2020.6.06.0048

Washington Luis Farias Victor Carlos
Pedrosa
CE32928
Jose Anderson Pedrosa
Magalhaes

Madeiro

-

MDB - Partido do Movimento 2019
Democratico Brasileiro

060004618.2020.6.06.0048

Francisco Pedro Goncalves Breno Lopes
de Souza Ximenes
CE37747
Izidio Farias Martins

Paiva

-

AVANTE (antigo PTdoB – 2019
Partido Trabalhista do Brasil)

060006002.2020.6.06.0048

Andressa da Silva Sousa
Jose Jorge Mendes Junior

PSB
Brasileiro

Socialista 2019

060005140.2020.6.06.0048

Francisco Araujo Lima
Raul de Souza Martins Davi Moura de Paiva Sousa CE29863

PDT - Partido
Trabalhista

Democratico 2019

060004970.2020.6.06.0048

Goncalo Souto Diogo
Diego Rocha Diogo

Francisco Carlos de Sousa CE27845-B

PDT - Partido
Trabalhista

Democratico 2018

060004885.2020.6.06.0048

Goncalo Souto Diogo
Diego Rocha Diogo

Francisco Carlos de Sousa CE27845-B

Mulher 2019

060001765.2020.6.06.0048

Erica Holanda Pedrosa
Victor Carlos
Francisca Maria de Abreu CE32928
Souza Silva

PL – Partido Liberal (antigo PR 2019
– Partido da República)

060005832.2020.6.06.0048

Antonio Luiz Rodrigues Roberval Ruscelino Pereira
Mano
Pequeno - CE25959
Ana Maria de Paiva Bezerra

AVANTE (antigo PTdoB – 2016
Partido Trabalhista do Brasil)

060007653.2020.6.06.0048

Andressa da Silva Sousa
Jose Jorge Mendes Junior

Roberval Ruscelino Pereira
Pequeno - CE25959

AVANTE (antigo PTdoB – 2018
Partido Trabalhista do Brasil)

060007398.2020.6.06.0048

Andressa da Silva Sousa
Jose Jorge Mendes Junior

Roberval Ruscelino Pereira
Pequeno - CE25959

AVANTE (antigo PTdoB – 2015
Partido Trabalhista do Brasil)

060007738.2020.6.06.0048

Andressa da Silva Sousa
Jose Jorge Mendes Junior

Roberval Ruscelino Pereira
Pequeno - CE25959

PL – Partido Liberal (antigo PR 2018
– Partido da República)

060006524.2020.6.06.0048

Antonio Luiz Rodrigues Roberval Ruscelino Pereira
Mano
Pequeno - CE25959
Ana Maria de Paiva Bezerra

PSD
–
Partido
Democrático

060005055.2020.6.06.0048

Marcos Alberto Martins Maria das Graças Mendes
Torres
Diogo Martins - CE8245
Francisco
Eduardo
de
Sousa Jovita

Partido

PMB - Partido
Brasileira

da

Social 2019

Roberval Ruscelino Pereira
Pequeno - CE25959

Madeiro
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PATRI – Partido Patriota

2016

060007046.2020.6.06.0048

Cleiton Alves de Melo Roberval Ruscelino Pereira
José Tavares de Sousa
Pequeno - CE25959

PATRI – Partido Patriota

2018

060006961.2020.6.06.0048

Cleiton Alves de Melo Roberval Ruscelino Pereira
José Tavares de Sousa
Pequeno - CE25959

dos 2019

060006439.2020.6.06.0048

José de Oliveira Mesquita
Luzia de Sousa Sampaio

2019

060005747.2020.6.06.0048

Heitor
Rodrigo
Pereira Luiz Cesar Barbosa Lopes Freire
GO34850-A
Jamaria Davila Rosa

PT
–
Partidos
Trabalhadores
PSL – Partido Social Liberal

Joao Bosco Cavalcante
Souza Junior - CE35049

Anexo II - LISTA DE PARTIDOS DE ARARENDÁ QUE APRESENTARAM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
Partido Político

Exercício Processo PJE

Responsáveis

PSD – Partido Social Democrático

2019

060005310.2020.6.06.0048

Paulo
Fernando Raul de Souza Martins Mourao Veras
CE29863
Goncalo Viturino De
Sousa

PL – Partido Liberal (antigo PR – 2019
Partido da República)

060006184.2020.6.06.0048

Francisco Lopes Torres Luis Sergio Alves da Silva Veronica Lopes Torres CE30976-B

PDT
–
Partido
Trabalhista

060005492.2020.6.06.0048

Luiz Freires Melo
Antonio Kairo Rodrigues
Raimundo
Martins Silva- CE24805
Pereira Neto

Democrático 2019

Advogado

061ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600003-42.2020.6.06.0061
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO ELEITORAL DA 061ª ZONA ELEITORAL DE TAMBORIL CE
PROCESSO PJe Nº PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - 0600003-42.2020.6.06.0061 - MONSENHOR TABOSA CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que o requerente não juntou documento de procuração do atual tesoureiro MARCIO MANUEL GOMES DA
SILVA, pois conforme art.31, I, “a” e II da Res. TSE 23.604/2019, menciona que a autuação deve ocorrer em nome da atual
tesoureira e as partes devem ser representadas por advogado. Dessa forma este órgão técnico pugna pela intimação do
partido para manifestação no prazo de 3 dias.
Art.31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o sistema SPCA realizará automaticamente a
autuação e a integração dos autos no Processo Judicial Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que:
I - a autuação a que se refere o caput deste artigo deve ocorrer na respectiva classe processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de
contas; e
II - as partes devem ser representadas por advogados.
Tamboril-CE,
Samara Carolina Nunes de Liz
Chefe de Cartório
Editais
EDITAL (INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS)
EDITAL N.º 22/2020
( INSCRIÇÕES CANCELADAS E SUSPENSAS – Mês: JULHO/2020 )
A Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral Respondendo por esta 061ª Zona, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, com supedâneo no art. 77, II, do
Código Eleitoral, a relação das inscrições eleitorais CANCELADAS e SUSPENSAS, processadas durante o mês de
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JULHO/2020, nesta 061ª Zona Eleitoral, conforme relatório de "ASE atualizados", extraído do sistema ELO, que poderão ser
contestadas dentro de 05 (cinco) dias.
E para que se dê ampla divulgação, determinou a MMª Juíza Eleitoral que fosse fixado o presente edital no local de costume
deste Cartório Eleitoral. Dado e passado nesta cidade de Tamboril/CE, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de
2020.
Eu, ____________, Samara Carolina Nunes de Liz, Chefe de Cartório da 61ª Zona Eleitoral, digitei o presente edital, que vai
subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
Débora Danielle Pinheiro Ximenes
Juíza Eleitoral Respondendo

073ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600011-80.2020.6.06.0073
JUSTIÇA ELEITORAL 073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600011-80.2020.6.06.0073 / 073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA-DIRETORIO MUNICIPAL RESPONSÁVEL: JOSE ROMANO DO NASCIMENTO,
MARIA APARECIDA DE LIMA FAUSTO
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS CELSO CASTRO MONTEIRO - CE10566
SENTENÇA
EMENTA:
Direito Eleitoral. PETIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013. 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
PROGRESSISTAS de Ubajara-CE, nos autos do processo 9-26.2014.6.06.0056, referente ao exercício financeiro de 2013, 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 2013, 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 PROGRESSISTAS, de Ubajara-CE, relativa ao exercício financeiro de 2013, 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, 29 de julho de 2020.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª Zona de IBIAPINA/CE
Processo 0600034-26.2020.6.06.0073
JUSTIÇA ELEITORAL 073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600034-26.2020.6.06.0073 / 073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
INTERESSADO: #-JUÍZO DA 73ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA-CE
REQUERIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL, ASENHARRY FURTADO DA ROCHA, BRUNA DE AGUIAR TEIXEIRA
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Social Liberal (PSL) do município de Ubajara, pertencente a 073ª Zona Eleitoral de
Ibiapina/CE, relativa ao exercício financeiro de 2019, protocolizada em 16/07/2020 pelo Cartório Eleitoral, diante da
inadimplência do mesmo.
Segundo Certidão juntada pelo Chefe do Cartório Eleitoral, a referida agremiação partidária ajuizou nesta data processo
versando sobre a prestação de contas do mesmo exercício financeiro, conforme Autos do Processo 060003511.2020.6.06.0073.
Ante o exposto, restando configurada a litispendência entre os referidos processos, determino a EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, procedam-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos.
Ibiapina –CE, 29 de julho de 2020.
Anderson Alexandre Nascimento Silva
Juiz Eleitoral da 73ª Zona de Ibiapina-CE
Editais
Processo 0600035-11.2020.6.06.0073
JUSTIÇA ELEITORAL 073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600035-11.2020.6.06.0073 / 073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL RESPONSÁVEL: ASENHARRY FURTADO DA ROCHA, BRUNA DE AGUIAR
TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
EDITAL No 26/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - 2019 (03 dias)
O Excelentíssimo Senhor ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, Juiz Eleitoral desta 73a Zona de Ibiapina, Estado
do Ceará, no uso de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICO que o partido abaixo apresenta declaração de ausência de movimentação de recursos, no exercício
financeiro de 2019, na forma do §4º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600035-11.2020.6.06.0073
073ª ZONA ELEITORAL DE IBIAPINA CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL, de UBAJARA-CE RESPONSÁVEL: ASENHARRY FURTADO DA ROCHA,
BRUNA DE AGUIAR TEIXEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
E, nos termos do art. 44, inciso I, da Resolução TSE nº 23.604/2019, determinou o MMº. Juiz Eleitoral a publicação do presente
Edital no DJE/TRE-CE facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do mesmo, 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. Dado e passado nesta cidade de
Ibiapina, Estado do Ceará, aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte). Eu, Alessandro José de
Almeida, Chefe do Cartório Eleitoral da 73ª ZE-IBIAPINA/CE, preparei e assino de ordem o presente Edital.
Alessandro José de Almeida
Chefe do Cartório Eleitoral da 73a Zona de Ibiapina-CE

074ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600042-97.2020.6.06.0074
JUSTIÇA ELEITORAL 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600042-97.2020.6.06.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO
NORTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO VIEIRA COSTA - CE27409-B
SENTENÇA
O prestador supra-identificado apresentou, na data de 25/06/2020, sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício
financeiro de 2019.
A apresentação das contas pelo partido se deu de forma tempestiva de acordo com o que determina o artigo 28, caput da
Resolução nº 23.604/2019. O partido constituiu procurador judicial, nos termos da legislação vigente. Recebida a prestação de
contas, foi determinado a publicação de Edital, com prazo de três dias, facultando a qualquer interessado oferecer impugnação
às contas apresentadas, nos termos do art. 44, I da Resolução TSE nº 23.604/2019. A publicação do edital ocorreu na data de
15/07/2020, decorrendo o prazo sem qualquer impugnação, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral (certidão 2784373).
Foram cumpridas pelo Cartório Eleitoral as determinações do art. 44, II - IV da Res. TSE nº 23.604/2019, conforme certidão
retro-indicada. Com vista ao Ministério Público, este órgão não apresentou requerimentos , conforme petição ID 2841237.
Sucintamente relatado. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o partido cumpriu todas as formalidades legais próprias
ao caso, não restando comprovado qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas capaz de macular a prestação,
nos termos do art. 45 da resolução aplicável. Portanto, com esteio no art. 45, I da RES TSE23.604/2019 c/c art. 316 do CPC,
julgo APROVADAS as contas anuais do Partido Socialista Brasileiro - PSB do Município de Guaraciaba do Norte, referentes ao
exercício de 2019. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos, arquivando
estes fólios, por fim.
Guaraciaba do Norte/CE, 29 de julho de 2020.
JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES
JUÍZA ELEITORAL DA 74ªZE - GUARACIABA DO NORTE
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Processo 0600051-59.2020.6.06.0074
JUSTIÇA ELEITORAL 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600051-59.2020.6.06.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO
NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO CROATA-CE MUNICIPAL
Advogado do(a) REQUERENTE: NEWTON BEVILAQUA DIAS JUNIOR - CE9867
SENTENÇA
O prestador supra-identificado apresentou, na data de 01/07/2020, sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício
financeiro de 2019.
A apresentação das contas pelo partido se deu de forma tempestiva de acordo com o que determina o artigo 28, caput da
Resolução nº 23.604/2019, pois na data termo, o sistema PJE apresentou severas instabilidades, de conhecimento desta
magistrada. O partido constituiu procurador judicial, nos termos da legislação vigente. Recebida a prestação de contas, foi
determinado a publicação de Edital, com prazo de três dias, facultando a qualquer interessado oferecer impugnação às contas
apresentadas, nos termos do art. 44, I da Resolução TSE nº 23.604/2019. A publicação do edital ocorreu na data de
15/07/2020, decorrendo o prazo sem qualquer impugnação, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral (certidão 2783049).
Foram cumpridas pelo Cartório Eleitoral as determinações do art. 44, II - IV da Res. TSE nº 23.604/2019, conforme certidão
retro-indicada. Com vista ao Ministério Público, este órgão não apresentou requerimentos , conforme petição ID 2535644.
Sucintamente relatado. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o partido cumpriu todas as formalidades legais próprias
ao caso, não restando comprovado qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas capaz de macular a prestação,
nos termos do art. 45 da resolução aplicável. Portanto, com esteio no art. 45, I da RES TSE23.604/2019 c/c art. 316 do CPC,
julgo APROVADAS as contas anuais do Partido Socialista Brasileiro - PSB do Município de Croatá, referentes ao exercício de
2019. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos, arquivando estes fólios,
por fim.
Guaraciaba do Norte/CE, 29 de julho de 2020.
JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES
JUÍZA ELEITORAL DA 74ªZE - GUARACIABA DO NORTE
Processo 0600049-89.2020.6.06.0074
JUSTIÇA ELEITORAL 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600049-89.2020.6.06.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO
NORTE CE
REQUERENTE: 22 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR MUNICIPAL - CROATA CE.
Advogado do(a) REQUERENTE: RONKALY ANTONIO RODRIGUES PAIVA - CE20195
SENTENÇA
O prestador supra-identificado apresentou, na data de 30/06/2020, sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício
financeiro de 2019.
A apresentação das contas pelo partido se deu de forma tempestiva de acordo com o que determina o artigo 28, caput da
Resolução nº 23.604/2019 O partido constituiu procurador judicial, nos termos da legislação vigente. Recebida a prestação de
contas, foi determinado a publicação de Edital, com prazo de três dias, facultando a qualquer interessado oferecer impugnação
às contas apresentadas, nos termos do art. 44, I da Resolução TSE nº 23.604/2019. A publicação do edital ocorreu na data de
15/07/2020, decorrendo o prazo sem qualquer impugnação, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral (certidão 2771545).
Foram cumpridas pelo Cartório Eleitoral as determinações do art. 44, II - IV da Res. TSE nº 23.604/2019, conforme certidão
retro-indicada. Com vista ao Ministério Público, este órgão não apresentou requerimentos , conforme petição ID 2841224.
Sucintamente relatado. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o partido cumpriu todas as formalidades legais próprias
ao caso, não restando comprovado qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas capaz de macular a prestação,
nos termos do art. 45 da resolução aplicável. Portanto, com esteio no art. 45, I da RES TSE23.604/2019 c/c art. 316 do CPC,
julgo APROVADAS as contas anuais do Partido da República - PR do Município de Croatá, referentes ao exercício de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos, arquivando estes fólios, por fim.
Guaraciaba do Norte/CE, 29 de julho de 2020.
JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES
JUÍZA ELEITORAL DA 74ªZE - GUARACIABA DO NORTE
Processo 0600052-44.2020.6.06.0074
JUSTIÇA ELEITORAL 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600052-44.2020.6.06.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO
NORTE CE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB EM
CROATA CEARA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535
SENTENÇA
O prestador supra-identificado apresentou, na data de 01/07/2020, sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício
financeiro de 2019.
A apresentação das contas pelo partido se deu de forma tempestiva de acordo com o que determina o artigo 28, caput da
Resolução nº 23.604/2019, vez que na data termo, o sistema PJE apresentou severa instabilidade, fato de conhecimento
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desta magistrada. O partido constituiu procurador judicial, nos termos da legislação vigente. Recebida a prestação de contas,
foi determinado a publicação de Edital, com prazo de três dias, facultando a qualquer interessado oferecer impugnação às
contas apresentadas, nos termos do art. 44, I da Resolução TSE nº 23.604/2019. A publicação do edital ocorreu na data de
15/07/2020, decorrendo o prazo sem qualquer impugnação, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral (certidão 2808727).
Foram cumpridas pelo Cartório Eleitoral as determinações do art. 44, II - IV da Res. TSE nº 23.604/2019, conforme certidão
retro-indicada. Com vista ao Ministério Público, este órgão não apresentou requerimentos , conforme petição ID 2862630.
Sucintamente relatado. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o partido cumpriu todas as formalidades legais próprias
ao caso, não restando comprovado qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas capaz de macular a prestação,
nos termos do art. 45 da resolução aplicável. Portanto, com esteio no art. 45, I da RES TSE23.604/2019 c/c art. 316 do CPC,
julgo APROVADAS as contas anuais do partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB do Município de Croatá,
referentes ao exercício de 2019. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos,
arquivando estes fólios, por fim.
Guaraciaba do Norte/CE, 29 de julho de 2020.
JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES
JUÍZA ELEITORAL DA 74ªZE - GUARACIABA DO NORTE
Processo 0600046-37.2020.6.06.0074
JUSTIÇA ELEITORAL 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600046-37.2020.6.06.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO
NORTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DE GUARACIABA DO NORTE DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
Advogado do(a) REQUERENTE: RONKALY ANTONIO RODRIGUES PAIVA - CE20195
SENTENÇA
O prestador supra-identificado apresentou, na data de 29/06/2020, sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício
financeiro de 2019.
A apresentação das contas pelo partido se deu de forma tempestiva de acordo com o que determina o artigo 28, caput da
Resolução nº 23.604/2019. O partido constituiu procurador judicial, nos termos da legislação vigente. Recebida a prestação de
contas, foi determinado a publicação de Edital, com prazo de três dias, facultando a qualquer interessado oferecer impugnação
às contas apresentadas, nos termos do art. 44, I da Resolução TSE nº 23.604/2019. A publicação do edital ocorreu na data de
15/07/2020, decorrendo o prazo sem qualquer impugnação, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral (certidão 2785214).
Foram cumpridas pelo Cartório Eleitoral as determinações do art. 44, II - IV da Res. TSE nº 23.604/2019, conforme certidão
retro-indicada. Com vista ao Ministério Público, este órgão não apresentou requerimentos , conforme petição ID 2841223.
Sucintamente relatado. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o partido cumpriu todas as formalidades legais próprias
ao caso, não restando comprovado qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas capaz de macular a prestação,
nos termos do art. 45 da resolução aplicável. Portanto, com esteio no art. 45, I da RES TSE23.604/2019 c/c art. 316 do CPC,
julgo APROVADAS as contas anuais do Partido Social Democrático - PSD do Município de Guaraciaba do Norte, referentes ao
exercício de 2019. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos, arquivando
estes fólios, por fim.
Guaraciaba do Norte/CE, 29 de julho de 2020.
JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES
JUÍZA ELEITORAL DA 74ªZE - GUARACIABA DO NORTE
Processo 0600047-22.2020.6.06.0074
JUSTIÇA ELEITORAL 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600047-22.2020.6.06.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO
NORTE CE
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Advogado do(a) REQUERENTE: RONKALY ANTONIO RODRIGUES PAIVA - CE20195
SENTENÇA
O prestador supra-identificado apresentou, na data de 30/06/2020, sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício
financeiro de 2019.
A apresentação das contas pelo partido se deu de forma tempestiva de acordo com o que determina o artigo 28, caput da
Resolução nº 23.604/2019 O partido constituiu procurador judicial, nos termos da legislação vigente. Recebida a prestação de
contas, foi determinado a publicação de Edital, com prazo de três dias, facultando a qualquer interessado oferecer impugnação
às contas apresentadas, nos termos do art. 44, I da Resolução TSE nº 23.604/2019. A publicação do edital ocorreu na data de
15/07/2020, decorrendo o prazo sem qualquer impugnação, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral (certidão 2770489).
Foram cumpridas pelo Cartório Eleitoral as determinações do art. 44, II - IV da Res. TSE nº 23.604/2019, conforme certidão
retro-indicada. Com vista ao Ministério Público, este órgão não apresentou requerimentos , conforme petição ID 2841232.
Sucintamente relatado. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o partido cumpriu todas as formalidades legais próprias
ao caso, não restando comprovado qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas capaz de macular a prestação,
nos termos do art. 45 da resolução aplicável. Portanto, com esteio no art. 45, I da RES TSE23.604/2019 c/c art. 316 do CPC,
julgo APROVADAS as contas anuais do Partido Progressistas - PP do Município de Croatá, referentes ao exercício de 2019.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos, arquivando estes fólios, por fim.
Guaraciaba do Norte/CE, 29 de julho de 2020.
JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES
JUÍZA ELEITORAL DA 74ªZE - GUARACIABA DO NORTE
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 0600048-07.2020.6.06.0074
JUSTIÇA ELEITORAL 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600048-07.2020.6.06.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO
NORTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD DE CROATA
Advogado do(a) REQUERENTE: RONKALY ANTONIO RODRIGUES PAIVA - CE20195
SENTENÇA
O prestador supra-identificado apresentou, na data de 30/06/2020, sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício
financeiro de 2019.
A apresentação das contas pelo partido se deu de forma tempestiva de acordo com o que determina o artigo 28, caput da
Resolução nº 23.604/2019 O partido constituiu procurador judicial, nos termos da legislação vigente. Recebida a prestação de
contas, foi determinado a publicação de Edital, com prazo de três dias, facultando a qualquer interessado oferecer impugnação
às contas apresentadas, nos termos do art. 44, I da Resolução TSE nº 23.604/2019. A publicação do edital ocorreu na data de
15/07/2020, decorrendo o prazo sem qualquer impugnação, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral (certidão 2771177).
Foram cumpridas pelo Cartório Eleitoral as determinações do art. 44, II - IV da Res. TSE nº 23.604/2019, conforme certidão
retro-indicada. Com vista ao Ministério Público, este órgão não apresentou requerimentos , conforme petição ID 2856869.
Sucintamente relatado. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o partido cumpriu todas as formalidades legais próprias
ao caso, não restando comprovado qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas capaz de macular a prestação,
nos termos do art. 45 da resolução aplicável. Portanto, com esteio no art. 45, I da RES TSE23.604/2019 c/c art. 316 do CPC,
julgo APROVADAS as contas anuais do Partido Social Democrático - PSD do Município de Croatá, referentes ao exercício de
2019. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos, arquivando estes fólios,
por fim.
Guaraciaba do Norte/CE, 29 de julho de 2020.
JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES
JUÍZA ELEITORAL DA 74ªZE - GUARACIABA DO NORTE
Processo 0600044-67.2020.6.06.0074
JUSTIÇA ELEITORAL 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600044-67.2020.6.06.0074 / 074ª ZONA ELEITORAL DE GUARACIABA DO
NORTE CE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE GUARACIABA DO NORTE
CEARA
Advogado do(a) REQUERENTE: ARTHUR LEITE LOMONACO - CE28835
SENTENÇA
O prestador supra-identificado apresentou, na data de 29/06/2020, sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício
financeiro de 2019.
A apresentação das contas pelo partido se deu de forma tempestiva de acordo com o que determina o artigo 28, caput da
Resolução nº 23.604/2019. O partido constituiu procurador judicial, nos termos da legislação vigente. Recebida a prestação de
contas, foi determinado a publicação de Edital, com prazo de três dias, facultando a qualquer interessado oferecer impugnação
às contas apresentadas, nos termos do art. 44, I da Resolução TSE nº 23.604/2019. A publicação do edital ocorreu na data de
14/07/2020, decorrendo o prazo sem qualquer impugnação, conforme certificado pelo Cartório Eleitoral (certidão 2784090).
Foram cumpridas pelo Cartório Eleitoral as determinações do art. 44, II - IV da Res. TSE nº 23.604/2019, conforme certidão
retro-indicada. Com vista ao Ministério Público, este órgão não apresentou requerimentos , conforme petição ID 2841390.
Sucintamente relatado. Decido. Compulsados os autos, verifica-se que o partido cumpriu todas as formalidades legais próprias
ao caso, não restando comprovado qualquer vício ou irregularidade nas contas apresentadas capaz de macular a prestação,
nos termos do art. 45 da resolução aplicável. Portanto, com esteio no art. 45, I da RES TSE23.604/2019 c/c art. 316 do CPC,
julgo APROVADAS as contas anuais do Partido SOLIDARIEDADE do Município de Guaraciaba do Norte, referentes ao
exercício de 2019. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, cumpram-se as formalidades de estilos, arquivando
estes fólios, por fim.
Guaraciaba do Norte/CE, 29 de julho de 2020.
JULIANA BRAGANÇA FERNANDES LOPES
JUÍZA ELEITORAL DA 74ªZE - GUARACIABA DO NORTE

082ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600028-89.2020.6.06.0082
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600028-89.2020.6.06.0082
REQUERENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL Advogado do(a) REQUERENTE:
ADRIANO ALVES PESSOA - CE9693 REQUERIDO: JUÍZO DA 082ª 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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DESPACHO
R.H.
1. De acordo com o art. 9º, inciso I, da Res. TSE n.º 23.384/2012, registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO) as informações sobre esta prestação de contas;
2. Caso tenham sido enviados extratos bancários, na forma do §3º do art. 6º da Resolução TSE nº 23.546/17, proceda-se
àdevida juntada (art. 45, II, da Res. TSE n.º 23.546/2017);
3. Colete-se e certifique-se nos autos as informações obtidas em outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão
de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (art. 45, III, da Res. TSE n.º
23.546/2017);
4. Encaminhe-se ao responsável pela análise técnica para análise e manifestação sobre as informações oriundas dos itens 2,
3. I e 3.II (art. 45, IV, da Res. TSE n.º 23.546/2017) ;
5. Após, remeta-se ao representante do Ministério Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, emitir parecer (art. 45, V, da Res.
TSE n.º 23.546/2017);
6. Posteriormente, retornem-me conclusos.
Expedientes necessários.
FORTALEZA, 29 de julho de 2020
CARLOS ROGERIO FACUNDO
Juiz da 082ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE

091ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600013-93.2020.6.06.0091
JUSTIÇA ELEITORAL 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-93.2020.6.06.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA - PSD RESPONSÁVEL: PEDRO NOGUEIRA FERREIRA, YTALLO
MESQUITA PINTO, ADARLIECIO KEULLY DE ALMEIDA COSTA, SINVAL PINHEIRO DE ALMEIDA FILHO
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: YTALLO MESQUITA PINTO - CE3526800-A, AURINEIDE GONDIM FREIRE - RN2679000A, NAYANNE MAYRA MARCULINO FREIRE - CE3674400-A
DESPACHO
R.h.
Trata-se de prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2019, apresentado pelo Partido Social
Democrata (PSD), do município de Tabuleiro do Norte/CE.
De acordo com certidão do Cartório Eleitoral (ID 2595446), não foram encontradas procurações referentes
a ADARLIECIO KEULLY DE ALMEIDA COSTA, YTALLO MESQUITA PINTO, SINVAL PINHEIRO DE ALMEIDA FILHO e ao
órgão partidário (PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA - TABULEIRO DO NORTE/CE).
Em obediência ao art. 31, inciso II, e art. 32 da Res. TSE nº 23.604/2019, intimem-se o órgão partidário e os
responsáveis acima indicados, via DJE e/ou endereço de e-mail cadastrado no SGIP (ID 2595668 e 2595672), para que
regularizem as representações processuais necessárias, no prazo de 3 (três) dias.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Tabuleiro do Norte/CE, data da assinatura eletrônica.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600017-33.2020.6.06.0091
JUSTIÇA ELEITORAL 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600017-33.2020.6.06.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SAO JOAO DO JAGUARIBE-CE RESPONSÁVEL: ERICSOM
HOLANDA LIMA, SILDILENE MARIA DE OLIVEIRA CHAVES, DANIELLE FERNANDES DE ARAUJO CHAVES
Advogado do(a) REQUERENTE: EDMEA AUGUSTA DE ANDRADE CHAVES HOLANDA - CE19711 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: EDMEA AUGUSTA DE ANDRADE CHAVES HOLANDA - CE19711 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
EDMEA AUGUSTA DE ANDRADE CHAVES HOLANDA - CE19711
DESPACHO
R.h.
Trata-se de prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2019, apresentado pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), do município de São João do Jaguaribe/CE.
De acordo com certidão do Cartório Eleitoral (ID 2596601), não foi encontrada procuração referente a SILDILENE
MARIA DE OLIVEIRA.
Em obediência ao art. 31, inciso II, e art. 32 da Res. TSE nº 23.604/2019, intimem-se o órgão partidário e os
responsáveis acima indicados, via DJE e/ou endereço de e-mail cadastrado no SGIP (ID 2596627 e 2596630), para que
regularizem as representações processuais necessárias, no prazo de 3 (três) dias.
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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Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Tabuleiro do Norte/CE, data da assinatura eletrônica.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600012-11.2020.6.06.0091
JUSTIÇA ELEITORAL 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600012-11.2020.6.06.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO
NORTE CE
RESPONSÁVEL: VALERIA GADELHA SANTOS ANDRADE, JOSE MARCONDES ANDRADE, JOSE RUBISMAR MOREIRA
PINTO REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO DE TABULEIRO DO NORTE
Advogados do(a) REQUERENTE: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO - CE27565, RODOLFO DIOGO DE SAMPAIO
FILHO - CE23814
DESPACHO
R.h.
Trata-se de prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2019, apresentado pelo Partido
Democrático Trabalhista (PDT), do município de Tabuleiro do Norte/CE.
De acordo com certidão do Cartório Eleitoral (ID 2593953), não foram encontradas procurações referentes a JOSÉ
MARCONDES MOREIRA, VALÉRIA GADELHO SANTOS ANDRADE e JOSÉ RUBISMAR MOREIRA PINTO.
Em obediência ao art. 31, inciso II, e art. 32 da Res. TSE nº 23.604/2019, intimem-se o órgão partidário e os
responsáveis acima indicados, via DJE e/ou endereço de e-mail cadastrado no SGIP (ID 2593996 e 2594151), para que
regularizem as representações processuais necessárias, no prazo de 3 (três) dias.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Tabuleiro do Norte/CE, data da assinatura eletrônica.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600015-63.2020.6.06.0091
JUSTIÇA ELEITORAL 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-63.2020.6.06.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB RESPONSÁVEL: JOSE ERIZALDO LIMA PINTO, JOAO
MARCIO DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: RODOLFO DIOGO DE SAMPAIO FILHO - CE23814, FILIPE BEZERRA CATUNDA
CAMPELO - CE27565
DESPACHO
R.h.
Trata-se de prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2019, apresentado pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB), do município de Tabuleiro do Norte/CE.
De acordo com certidão do Cartório Eleitoral (ID 2591966), não foram encontradas procurações referentes a JOSÉ
ERIZALDO LIMA PINTO e JOÃO MÁRCIO DA SILVA.
Em obediência ao art. 31, inciso II, e art. 32 da Res. TSE nº 23.604/2019, intimem-se o órgão partidário e os
responsáveis acima indicados, via DJE e/ou endereço de e-mail cadastrado no SGIP (ID 2592258), para que regularizem as
representações processuais necessárias, no prazo de 3 (três) dias.
Intime-se, também, no mesmo prazo, para esclarecer a inicial, haja vista que ela faz menção ao PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT), mas todos os documentos juntados dizem respeito ao PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO (PSB).
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Tabuleiro do Norte/CE, data da assinatura eletrônica.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600010-41.2020.6.06.0091
JUSTIÇA ELEITORAL 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600010-41.2020.6.06.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO
NORTE CE
RESPONSÁVEL: RILDSON RABELO VASCONCELOS, RAFAEL MAIA BARROS, LEIRIANE RODRIGUES MAIA
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
Advogados do(a) REQUERENTE: RODOLFO DIOGO DE SAMPAIO FILHO - CE23814, FILIPE BEZERRA CATUNDA
CAMPELO - CE27565
DESPACHO
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 anuais, referente ao exercício financeiro de 2019, apresentado pelo Partido Progressista (PP),
do município de Tabuleiro do Norte/CE.
De acordo com certidão do Cartório Eleitoral (ID 2636271), não foram encontradas procurações referentes a LEIRIANE
RODRIGUES MAIA, RILDSON RABELO VASCONCELOS e RAFAEL MAIA BARROS.
Em obediência ao art. 31, inciso II, e art. 32 da Res. TSE nº 23.604/2019, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis
acima indicados, via DJE e/ou endereço de e-mail cadastrado no SGIP (ID 2597436 e 2597441), para que regularizem as
representações processuais necessárias, no prazo de 3 (três) dias.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Tabuleiro do Norte/CE, data da assinatura eletrônica.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600011-26.2020.6.06.0091
JUSTIÇA ELEITORAL 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600011-26.2020.6.06.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO
NORTE CE
RESPONSÁVEL: JOAO ARTUR FREITAS SANTOS, KERLON NOGUEIRA DIOGENES, RONALDO GUIMARAES MALVEIRA,
IZIDORIO AURELIANO DE SOUSA REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Advogados do(a) REQUERENTE: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO - CE27565, RODOLFO DIOGO DE SAMPAIO
FILHO - CE23814
DESPACHO
R.h.
Trata-se de prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2019, apresentado pelo Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), do município de Tabuleiro do Norte/CE.
De acordo com certidão do Cartório Eleitoral (ID 2636296), não foram encontradas procurações referentes a JOÃO ARTUR
FREITAS SANTOS, KERLON NOGUEIRA DIOGENES, RONALDO GUIMARAES MALVEIRA e IZIDORIO AURELIANO DE
SOUSA.
Em obediência ao art. 31, inciso II, e art. 32 da Res. TSE nº 23.604/2019, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis
acima indicados, via DJE e/ou endereço de e-mail cadastrado no SGIP (ID 2597570 e 2597572), para que regularizem as
representações processuais necessárias, no prazo de 3 (três) dias.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Tabuleiro do Norte/CE, data da assinatura eletrônica.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600021-70.2020.6.06.0091
JUSTIÇA ELEITORAL 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-70.2020.6.06.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO
NORTE CE
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RESPONSÁVEL: OVERLAND NORONHA MAIA, HOLTAUSEN RUFINO
DE SOUZA, RAIMUNDO MOREIRA DE ALMEIDA, ILA MARIA DE MOURA BANDEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: EMANUELA DIOGENES GUIMARAES DE LIMA ROCHA - CE22191 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: EMANUELA DIOGENES GUIMARAES DE LIMA ROCHA - CE22191 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
EMANUELA DIOGENES GUIMARAES DE LIMA ROCHA - CE22191
DESPACHO
R.h.
Trata-se de prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2019, apresentado pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), do município de Tabuleiro do Norte/CE.
De acordo com certidão do Cartório Eleitoral (ID 2951664), não foram encontradas procurações referentes a
RAIMUNDO MOREIRA DE ALMEIDA e ILA MARIA DE MOURA BANDEIRA.
Em obediência ao art. 31, inciso II, e art. 32 da Res. TSE nº 23.604/2019, intimem-se o órgão partidário e os
responsáveis acima indicados, via DJE e/ou endereço de e-mail cadastrado no SGIP (ID 2951968 e 2951973), para que
regularizem as representações processuais necessárias, no prazo de 3 (três) dias.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Tabuleiro do Norte/CE, data da assinatura eletrônica.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
JUIZ ELEITORAL
Processo 0600009-56.2020.6.06.0091
JUSTIÇA ELEITORAL 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO NORTE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600009-56.2020.6.06.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE TABULEIRO DO
NORTE 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: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD RESPONSÁVEL: RAIMUNDO CESAR MORAIS MAIA, KELVIA
MARILIA DA SILVA, BEIVIA MARIA NOBRE CHAVES, JESSICA CHAVES DE SOUSA
Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR HUGO TEIXEIRA BALDINO - CE31602 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VICTOR
HUGO TEIXEIRA BALDINO - CE31602 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VICTOR HUGO TEIXEIRA BALDINO - CE31602
DESPACHO
R.h.
Trata-se de prestação de contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2019, apresentado pelo Partido Social
Democrático (PSD), do município de São João do Jaguaribe/CE.
De acordo com certidão do Cartório Eleitoral (ID 2636282), não foram encontradas procurações referentes a BEIVIA MARIA
NOBRE CHAVES e JESSICA CHAVES DE SOUSA.
Em obediência ao art. 31, inciso II, e art. 32 da Res. TSE nº 23.604/2019, intimem-se o órgão partidário e os responsáveis
acima indicados, via DJE e/ou endereço de e-mail cadastrado no SGIP (ID 2597124 e 2597129), para que regularizem as
representações processuais necessárias, no prazo de 3 (três) dias.
Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Tabuleiro do Norte/CE, data da assinatura eletrônica.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
JUIZ ELEITORAL

094ª Zona Eleitoral
Despachos
Intimação para audiência por videoconferência.
AÇÃO PENAL Nº 16-30.2016.6.06.0094
PROTOCOLO: 144.869/2008
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES MESQUITA
DENUNCIADO: FRANCISCO ROBERTO PINTO LEITE
DENUNCIADO: ANTONIO IVAN RODRIGUES
DENUNCIADO: FRANCISCO IRAN OLIVEIRA
PROCURADORES: DR. VALBER PAULO MARTINS GOMES OAB/CE 23.093; DRA. GISELLE SOUSA DA FONSECA
OAB/CE 40.440; DR. JOSÉ MOREIRA LIMA JÚNIOR OAB/CE 6.986, DR. MARCOS DA SILVA MOREIRA OAB/CE 8.030, DR.
JOÃO HENRIQUE SABOYA MARTINS OAB/CE 12.422, DR. ANTONIO KLEINER PIMENTEL DE ARAUJO OAB/CE 30.281,
DRA. ANA RACHEL MAGALHÃES MESQUITA DE OLIVEIRA OAB/CE 29.740, DRA. ANA PAOLA LOPES DE MELO CÉSAR
OAB/CE 14.356
DESPACHO
Rh.
Trata-se de Ação Penal em desfavor do Sr. Francisco Roberto Pinto Leite e outros, por incidência no art. 11, inciso III, da Lei
6091/74 (Transporte Irregular de Eleitores). O acusado teve interrogatório marcado a primeira vez para o dia 08 de fevereiro de
2019 (mais de 1 ano), e até a presente data, depois de diversas tentativas de intimação, em antigos e novos endereços, não se
conseguiu concretizar o referido ato. Ocorre, que em razão da pandemia COVID-19 e expedição do provimento 11/2020 pela
CRE/CE, foi regulamentada a utilização da videoconferência para a realização de audiências no âmbito das Zonas Eleitorais.
Desta forma, DETERMINO a intimação do representante legal do acusado, e dos demais corréus com o propósito de que
apresente no prazo de 3 (três) dias, o número do telefone móvel, o Whatsapp e o e-mail utilizado pelos seus clientes, bem
como o utilizado pelos procuradores, para fins de envio/recepção de links a serem disponibilizados para realização do
INTERROGATÓRIO do Sr. Francisco Roberto Pinto Leite por videoconferência, através da plataforma Cisco Webex, no dia
25/08/2020, às 09:30. As informações deverão ser prestadas através do e-mail desta Zona Eleitoral: ze094@tre-ce.jus.br, sob
pena de decretação de REVELIA e consequente prosseguimento do feito e seus atos ulteriores. Expedientes necessários.
Fortaleza, 20 de julho de 2020.
Luciana Teixeira de Souza
Juíza Eleitoral

095ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600011-14.2020.6.06.0095
JUSTIÇA ELEITORAL 095ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600011-14.2020.6.06.0095 / 095ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
INTERESSADO: CAMILLA RAQUEL LEITE DE OLIVEIRA GARCIA
Advogado do(a) INTERESSADO: UADI FERNANDES ELIAS - CE42778
SENTENÇA
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) PROCESSO Nº 0600011-14.2020.6.06.0095
95ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA CE
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REQUERENTE: CAMILLA RAQUEL LEITE DE OLIVEIRA GARCIA
ADVOGADO DA REQUERENTE: UADI FERNANDES ELIAS –CE42778
REQUERIDO: PATRIOTA -51
SENTENÇA
Vistos etc.
Camilla Raquel Leite de Oliveira Garcia, suficientemente qualificada nos presentes autos digitais, por intermédio de mandatário
legalmente habilitado, ingressou neste Juízo da 95ª Zona eleitoral, com pedido para que seja incluída na lista especial de
filiados ao Partido PATRIOTA, deste Estado, o qual não encaminhou a tempo o nome da suplicante, e tendo em vista que a
mesma pretende se candidatar ao mandato eletivo de vereador, neste município, no corrente ano de 2020.
A requerente alega em síntese que " filiou-se ao Partido PATRIOTA CE, em 03 de abril de 2020 e que sua filiação foi abonada
por Samuel Moraes Braga, presidente da agremiação partidária, que se encontra prejudicada em seus direitos políticos por não
ter o partido apresentado seu nome àlista de filiados em 14 de abril de 2020.
Argumentou que por erro cometido pela funcionária do partido PATRIOTA, quer por desídia ou má fé, e por fim, solicita que
seja intimada a agremiação partidária a incluir seu nome em Lista Especial, dentro do que preceitua o artigo 16, da Resolução
nº 23. 596/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
Juntou documentos. (Id. 1808089 e 1808093).
Citou legislação que entende amparar sua pretensão.
No evento ID nº 2526915, consta informação do Cartório Eleitoral com consultas no sistema FILIA acerca do detalhamento do
registro de filiação e da certidão de filiação.
Devidamente intimado, o órgão partidário PATRIOTA não presentou manifestação.
Instada a opinar, a Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido.(Id.2637370).
Éo breve relatório. Decido.
Trata-se de pedido de processamento de lista especial para a conversão do registro de filiação de Camilla Raquel Leite de
Oliveira Garcia da relação interna àoficial, conforme previsto nos arts. 11§2º e 16 da Resolução TSE nº 23.596/2019.
O objetivo da presente ação restringe-se àautorização de submissão pelo FILIA do registro de filiação da requerente para
processamento especial, conforme previsto no art. 16 da Resolução TSE nº 23.596/2019.
Sobre o assunto, dispõe o art. 11 da resolução supra:
Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal,
estadual/regional ou nacional, enviará àJustiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da qual
constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento das respectivas
filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput).
Éimperioso observar, ainda, o que prescreve o §2º do referido artigo: "Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução".
O objetivo das normas sobre filiação partidária éassegurar o equilíbrio na disputa político-eleitoral, preservando a isonomia
entre os possíveis candidatos e promovendo o respeito àvontade do eleitor, fundamento do nosso regime Democrático
Representativo.
Verifica-se, nos detalhes do registro ID nº 2526938 extraído do sistema FILIA, que requerente está filiada ao Partido dos
Trabalhadores –PT, desde 20/11/2008. Assim se constata que nem mesmo a filiação foi realizada pelo partido PATRIOTA, não
alcançando, desta forma, o tempo mínimo exigido para apresentar candidatura a cargo eletivo nas Eleições 2020, pela referida
agremiação, conforme disposto no art.9º da Lei nº 9.504/1997.
No caso em apreço, a fotografia da ficha de filiação partidária foi apresentada como único meio de prova (ID nº 1808093).
Ocorre que se trata de documento unilateral e destituído de fé pública.
Vê-se, portanto, que, estando ausentes meios de prova auxiliares, passíveis de um mínimo de verificação técnica, de
comprovação de sua autenticidade, tais como e-mails, reportagens de jornais ou conversas por intermédio de aplicativos de
mensagens instantâneas (WhatsApp ou Telegram, por exemplo), dentre outros, de cujo teor se possam extrair elementos de
convicção da ocorrência de filiação da eleitora àépoca, não há como se afastar a fragilidade da prova apresentada, tornando-a
insuficiente.
Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem se posicionado:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS. FILIAWEB.
DIÁLOGOS. APLICATIVO WHATSAPP. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
2. A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".
3. Na espécie, além de documentos unilaterais (ficha de filiação, ficha de inscrição de pré-candidatos e declaração de dirigente
partidário), o agravado apresentou mensagens de whatsapp contemporâneas aos fatos, prova bilateral que demonstra seu
ingresso nos quadros da legenda. Precedente: AgR-REspe 0600248-56/ES, Rel. Min. Admar Gonzaga, de 6.11.2018.
4. Por definição, a troca de mensagens escritas em aplicativo de conversa instantânea perfectibiliza-se pela existência de duas
partes no diálogo. Ou seja, tanto na origem como na forma de produção do conteúdo, os dados objeto de registro eletrônico
surgem no plano fenomênico quando da interação entre duas ou mais pessoas, daí advindo a natureza bilateral desse meio de
prova.
(...)
(grifos nossos)
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Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º 0000006-75.2018.6.25.0000 - Aracaju/SE, Relator: Min. Jorge Mussi,
Acórdão de 12/02/2019, Publicação: DJE-TSE, Tomo 57, em 25/03/2019, págs. 33-34.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA
20/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
2. Ficha de filiação partidária e relatório extraído do sistema Filiaweb não se prestam a comprovar o ingresso da candidata nos
quadros do Partido Social Cristão (PSC) antes dos seis meses que antecedem o pleito. Precedentes.
(…) (sem grifo no original)
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º 0601140-40.2018.6.16.0000 –Curitiba/PR, Relator: Min. Jorge Mussi,
Publicação: publicado em Sessão, em 13/11/2018.
No mesmo norte, tem decidido o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará –TRE/CE:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO. PEDIDO DE
INCLUSÃO DO NOME EM LISTA ESPECIAL DE FILIAÇÃO. ART. 19, CAPUT, E §2º, DA LEI Nº 9.096/1995 C/C ART. 4º, §2º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.117/2009. PEDIDO INICIAL INTEMPESTIVO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...).
4. Ademais, destaco que apesar da Súmula nº 20 do TSE possibilitar que o candidato comprove a sua filiação partidária por
outros meios, existem precedentes do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a "mera declaração de dirigente partidário
não serve de prova da filiação" e que "a ficha de filiação partidária enquadra-se na categoria de documento subscrito por
dirigente partidário, também de produção unilateral e não dotada de fé pública". Precedentes TSE.
5. Portanto, em razão da intempestividade do pedido inicial e da ausência de qualquer documentação idônea que comprove a
filiação do candidato, o desprovimento do recurso émedida que se impõe no presente caso.
6. Sentença mantida.
7. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(grifamos)
Recurso Eleitoral n.º 21-17.2018.6.06.0083 –Fortaleza/CE, Relator: Cassio Felipe Goes Pacheco, Acórdão de 30/10/2018,
Publicação: DJE-TRE/CE, Tomo 222, em 05/11/2018, pág. 8.
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA - PARTIDO POLÍTICO - NÃO ENVIO DA
LISTA DE FILIADOS - PROBLEMAS TÉCNICOS NA INTERNET - MEMBROS DE COMISSÃO PROVISÓRIA - LEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM - RECONHECIMENTO - CONEXÃO - APENSAMENTO - PROCESSOS DISTINTOS - FILIADOS REJEIÇÃO - MÉRITO - DOCUMENTOS PARTICULARES - FÉ PÚBLICA - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO PREJUDICADO E RECURSO IMPROVIDO.
(...).
3 - A jurisprudência do TSE éfirme no sentido de que a comprovação da filiação partidária, quando o nome do filiado não
aparece nas listas de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95, pode ser realizada por meio da apresentação de outros elementos de
convicção. Não se admite, contudo, a apresentação de documentos produzidos unilateralmente pelos candidatos ou pelos
partidos políticos, como, por exemplo, ficha de filiação ou relação interna das agremiações, conforme dispõe a Súmula 20 do
TSE (REspe - Recurso Especial Eleitoral nº 25163 - Brunópolis/SC). Precedentes TSE.
4. Lista de filiados édocumento produzido de forma unilateral e, ainda que possa ser de conhecimento público, não possui fé
pública, razão pela qual não se presta para comprovar a regular filiação partidária da recorrente.
5 - Somente prova robusta de vínculo partidário pode embasar inclusão em lista especial daquele que não foi listado.
(...)
(sem grifo no original)
Recurso Eleitoral n.º 11-78.2016.6.06.0103 –Paraipaba/CE, Relatora: Kamile Moreira Castro, Acórdão de 29/08/2017,
Publicação: DJE-TRE/CE, Tomo 168, em 08/09/2017, págs. 12/13.
Diante de todo o exposto, com base na Súmula TSE nº 20 e nas jurisprudências acima transcritas, tendo em vista a ausência
de documentação idônea que comprove a real data de filiação da requerente, e o parecer do Ministério Público Eleitoral,
INDEFIRO O PEDIDO de inclusão do nome de CAMILLA RAQUEL LEITE DE OLIVEIRA GARCIA, inscrição eleitoral nº 0700
5453 0736, na relação de filiados do Partido PATRIOTA de Fortaleza/CE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, na forma prevista na Resolução TRE/CE nº 767/2020.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Findo o prazo de 3 (três) dias previstos no art. 258 da Lei nº 4.737/65-Código Eleitoral, sem que tenha havido interposição de
recurso pelas partes, arquive-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 27 de julho de 2020.
Dr. Antônio Alves de Araújo
Juiz da 95ª Zona Eleitoral de Fortaleza/CE
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098ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600013-72.2020.6.06.0098
JUSTIÇA ELEITORAL 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600013-72.2020.6.06.0098 / 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL, ADEGILDO KLEBER CARNEIRO DE BARROS,
FRANCISCO DE ASSIS GONDIM GOMES JUNIOR
Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO DE SA COELHO NETO - CE20073
REQUERIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
EDITAL N.º 19/2020
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 Republicano da Ordem
Social - PROS, do município de Itarema-CE, apresentou, no sistema PJe, Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos, referente àPrestação 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 da 098ª ZE.

099ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 017/2020
O Excelentíssimo Dr. Marcos Aurélio Marques Nogueira, MM.º Juiz Eleitoral Respondendo pela 99.ª ZE, Novo Oriente/CE, nos
termos do art. 44 da Resolução TSE n° 23.604, de 2019, faz saber que foram apresentadas as contas anuais dos Partidos:
Partido da Social-Democracia Brasileira – PSDB, Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Partido liberal – PL, Solidariedade – SD,
Partido do Movimento Social Democrático MDB e Partido Democrático Trabalhista todos do Município de Novo Oriente, e que
qualquer partido político, bem como o Ministério Público Eleitoral ou algum outro interessado, poderá impugná-las no prazo de
3 (três) dias, contados da publicação deste edital. Dado e passado nesta cidade de Novo Oriente, aos 24 (vinte e quatro) dias
do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte). Eu, João Jordaneys Canuto Sales, _________, Chefe de Cartório Substituto,
preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral da 99.ª ZE.
MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA
Juiz Respondendo pela 99ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº 018/2020
O Excelentíssimo Dr. Marcos Aurélio Marques Nogueira, MM.º Juiz Eleitoral Respondendo pela 99.ª ZE, Novo Oriente/CE, nos
termos do art. 44 da Resolução TSE n° 23.604, de 2019, faz saber que foram apresentadas as contas anual do Partido Social
Democrático - PSD do Município de Quiterianópolis, e que qualquer partido político, bem como o Ministério Público Eleitoral ou
algum outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital.
Dado e passado nesta cidade de Novo Oriente, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte). Eu, João
Jordaneys Canuto Sales, _________, Chefe de Cartório Substituto, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo
MM. Juiz Eleitoral da 99.ª ZE.
MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA
Juiz Respondendo pela 99ª Zona Eleitoral

104ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600023-98.2020.6.06.0104
JUSTIÇA ELEITORAL 104ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) Nº 0600023-98.2020.6.06.0104 / 104ª ZONA
ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
NOTICIANTE: CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA
NOTICIADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
INTIMAÇÃO O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Sa. a respeito da inclusão de documento no NOTÍCIA DE
IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL (12561) n. 0600023-98.2020.6.06.0104, nesta data. MARACANAÚ, 30 de
julho de 2020.
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108ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600005-65.2020.6.06.0108
JUSTIÇA ELEITORAL 108ª ZONA ELEITORAL DE CHAVAL CE
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600005-65.2020.6.06.0108 / 108ª ZONA ELEITORAL DE CHAVAL CE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS - 2013
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
RESPONSÁVEL: VERA LUCIA ARAUJO VERAS, FRANCISCO MARX PASSOS
Advogado do(a) REQUERENTE: THOMAS LUCAS VERAS DA SILVA - CE3482100-A
SENTENÇA Nº 10/2020
Vistos etc.
Trata-se os autos de pedido de regularização de prestação de Contas do Movimento Democrático Brasileiro - MDB de
Chaval/CE que solicita a regularização da comissão provisória municipal em virtude do julgamento como NÃO PRESTADAS
das contas anuais 2013. Com isso, o partido quer que seja cancelada a suspensão do registro ou da anotação de órgão de
direção municipal, bem como o cancelamento da suspensão de recebimento de cotas do Fundo Partidário (sanções previstas
no art. 28,inciso III da Res. 23.841/2004 do TSE). Essas sanções foram impostas pelo julgamento do processo 1304.2014.6.06.0013, o qual julgou como não prestadas as contas do partido em tela em 24/07/2014.
Os autos seguiram o trâmite processual previsto no art. 58 da Resolução n.º 23.604/2019 do TSE, sendo realizados,
regularmente, todos os atos cabíveis.
Em análise preliminar, a unidade técnica verificou que as contas não foram apresentadas nos moldes do art.14, inciso I e II da
Resolução do TSE nº 21.841/2004
Devidamente intimado (ID 1875943), o prestador de contas apresentou peças ID 1958311, 1958314 e 1958316.
Enviados os autos novamente àunidade técnica, para manifestação conclusiva, foi emitido parecer (ID 2352553), informando
que no requerimento apresentado não foram relacionadas as contas bancárias. Contudo, foi analisando as peças de doc. id
1958311,1958314.1958316 (todas sem registros de movimentação), acompanhado das informações de ausência de repasses
de recursos do fundo partidário (docs. id 1819949), inferindo-se que não houve movimentação de recursos no exercício 2013,
sugerindo o deferimento do pedido de regularização de contas.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo indeferimento da regularização das contas julgadas não prestadas
(ID 2601062), por entender que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelos arts. 4º e 12 da Res. 21841/04.
Éo breve relato dos fatos. DECIDO.
Versam os autos sobre pedido de regularização da prestação de contas anual, relativas ao exercício financeiro de 2013, em
que o Movimento Democrático Brasileiro –MDB de Chaval/CE - pleiteia a regularização da inadimplência e, por sua vez, a
suspensão da sanção imposta na sentença transitada em julgado, proferida no processo de prestação de contas do exercício
financeiro 2013.
Prima facie, observa-se que a pretensão do partido político não visa a desconstituição da coisa julgada. Pede, todavia, pela
regularização da situação, e o faz com fulcro na Resolução n.º 23.604/19 do Tribunal Superior Eleitoral, que em seu artigo 58,
estabelece:
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);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes
dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele
se refere;
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; 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.
§3º Recolhidos os valores mencionados no §2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o
caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis àépoca das contas que se
pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a
situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento
dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no §3º.
Desta feita, não há nos presentes autos, afronta àcoisa julgada, permanecendo como proferida a sentença que julgou como
não prestadas as contas do exercício de 2013. Todavia, a referida sentença aplicou a sanção ao partido político de proibição
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de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto permanecer omisso na apresentação de suas contas
anuais de 2013 (ID 1128432).
Compulsando os autos, verifico que o partido político não abriu conta bancária no exercício 2013, conforme declaração (ID
2756153 e 2756100). Outrossim, apresentou peças relacionadas no art. 14 da Res. TSE 21.841/2004 (norma referente às
contas do exercício em questão), sendo observada ausência de movimentação financeira no exercício.
Quanto àmanifestação do MPE em relação a não abertura de conta bancária pelo partido no exercício, entendo que a referida
ausência não écapaz de impedir a regularização ora pleiteada, visto que restou demonstrada pelas peças apresentadas, em
confronto com as informações constantes nos registros eleitorais, a inexistência de movimentação financeira do MDB de
Chaval/CE do ano de 2013. Ademais, foi anexado pelo interessado declaração da instituição bancária, na qual declara que não
houve abertura de contas de janeiro de 2013 a dezembro 2014, vinculadas ao CNPJ do partido.
Nessa seara, deve-se reconhecer que a documentação apresentada pela agremiação está apta a elidir a restrição imposta em
decorrência de sua omissão, possibilitando, inclusive, a realização de análise técnica (confronto de informações com outros
órgãos da Justiça Eleitoral), conforme parecer conclusivo de ID 2352553.
Assim, no caso em questão, a prestação de contas não deve ser objeto de novo julgamento, visto que foi apresentada após o
trânsito em julgado da decisão que julgou as contas como “não prestadas”.
De outra parte, ressalta-se que nenhuma irregularidade foi detectada em desfavor do partido político no exercício de 2013,
especialmente quanto ao recebimento de verbas do fundo partidário (ID 1819949), receita de origem não identificada ou de
fonte vedada. No entanto, necessário ser considerada a sua apresentação para fins de divulgação, como ocorrido, e para o fim
de cessar a sanção de suspensão de eventuais repasses das quotas do fundo partidário.
Portanto, diante da apresentação das peças contábeis, torna-se medida de rigor a cessação da sanção de suspensão imposta
àagremiação partidária
Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de regularização das contas referentes ao exercício de 2013, o que faço com
fundamento no artigo 58 da Resolução n.º 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, determinando o cancelamento da
suspensão do registro ou da anotação de órgão de direção municipal, bem como o cancelamento da suspensão de
recebimento de cotas do Fundo Partidário a partir da publicação desta decisão, salvo se suspenso por julgamento de contas de
exercício diverso, referente ao Movimento Democrático Brasileiro –MDB de Chaval/CE. Ressalte-se que essa decisão não tem
efeito suspensivo, ou seja, as contas de 2013 continuarão julgadas como não prestadas em virtude de seu trânsito em julgado.
P.R.I.
Ciência ao MPE.
Após o trânsito em julgado, proceda-se àatualização no SICO –Sistema de Informação de Contas desta Justiça Especializada.
Por fim, cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Expedientes necessários.
Chaval, data da assinatura eletrônica.
THALES PIMENTEL SABOIA
Juiz Eleitoral –108ª ZE
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