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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 484/2020
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o disposto no PAD n.º 16.074/2020,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar RAIMUNDO VINICIUS SOARES LIMA, servidor requisitado deste Regional, da Função Comissionada de
Chefe de Cartório - Nível FC-6 do Cartório da 21ª Zona Eleitoral – Ipu.
Art. 2º Designar YURI LIMA DE AGUIAR, Analista Judiciário deste Regional, para exercer a Função Comissionada de Chefe
de Cartório - Nível FC-6 do Cartório da 21ª Zona Eleitoral – Ipu.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 29 de julho de 2020.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 132/2019 celebrado com a empresa BRISA MÃO DE OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
objeto: Este termo aditivo visa prorrogar o Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 8 de janeiro de 2021. Fundamento:
no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Décima Primeira do Contrato n.º 132/2019, e na autorização
do Diretor-Geral contida no PAD n.º 15.289/2020. Assinam: pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, José Tiago Filho. DATA: 29/07/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0600226-52.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600226-52.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZACÃO NACIONAL.
Advogada do(a) REQUERENTE: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - OAB/CE16905.
INTERESSADOS: ANTONIO REGINALDO COSTA MOREIRA, RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA .
Advogada do(a) INTERESSADO: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - OAB/CE16905.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.
APROVAÇÃO.
1 - Após análise de toda a documentação acostada, a Secretaria de Controle Interno –SCI, em parecer conclusivo (ID
3817177), manifestou-se pela aprovação das contas em apreço, uma vez que não foram constadas impropriedades ou
irregularidades. No mesmo sentido, foi o parecer do MPE.
2 - Todas as peças e demonstrativos obrigatórios previstos no art. 29, da Resolução-TSE nº 23.464/2015 foram apresentados.
Observou-se que não houve o registro de receitas ou despesas estimáveis em dinheiro e que o partido não recebeu recursos
do Fundo Partidário. As despesas financeiras identificadas, no valor de R$ 28.079,60 (vinte e oito mil e setenta e nove reais e
sessenta centavos), foram comprovadas mediante documentação e pagas com recursos do exercício anterior –Outros
Recursos.
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3 - Foram apresentados os extratos bancários da conta Outros Recursos, cujos valores estão de acordo com o Livro Razão.
Além disso, os registros da prestação de contas estão de acordo com a movimentação financeira constatada na conta bancária
do partido.
4 - Restou bem demonstrada a confiabilidade e regularidade das contas do partido, tendo em vista que a escorreita fiscalização
da prestação de contas, sobretudo os demonstrativos, recibos e comprovantes de despesas.
5 –Contas julgadas aprovadas.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em aprovar a prestação de contas, nos
termos do voto da Relatora. Fortaleza, 30/07/2020
JUIZ(A) KAMILE MOREIRA CASTRO
RELATORA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600226-52.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZACÃO NACIONAL.
Advogada do(a) REQUERENTE: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - OAB/CE16905.
INTERESSADOS: ANTONIO REGINALDO COSTA MOREIRA, RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA .
Advogada do(a) INTERESSADO: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - OAB/CE16905.
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL –PMN, Diretório Regional, referente ao
exercício financeiro de 2017.
O Partido em referência apresentou documentos (ID’s 16947 a 17003)
De acordo com a certidão da Secretaria Judiciária deste Regional (ID 18243), não houve manifestação quanto àpublicação de
Edital, consoante previsão do art. 31, §3º, da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
Em certidão (ID 18244), a Secretaria Judiciária informou que os responsáveis pelo Partido da Mobilização Nacional –PMN,
durante o exercício de 2017, são os mesmos até então. Informou, ainda, que estão sem procuração nos autos o Presidente e o
Tesoureiro.
Em despacho (ID 18636), foi determinado o encaminhamento dos autos àSCI para manifestação da documentação acostada.
Em parecer (ID 2653977), a Secretaria de Controle Interno e Auditoria –SCI requereu a baixa dos autos em diligência.
Em despacho (ID 2664827), foi determinada a intimação do presidente e tesoureiro do PMN para apresentarem, cada um,
instrumento de procuração constituindo advogado para representá-los no presente feito, bem como a intimação do PMN e seus
dirigentes partidários, na pessoa de seus respectivos advogados, para apresentarem a documentação complementar requerida
(ID 2653977).
Em Petição (ID 3285477), foram apresentados os instrumentos de procuração requeridos (ID 3285727).
Em Petição (ID 3315177), o Partido e responsáveis apresentaram documentação solicitada (ID’s 3315227 a 3315877).
Em nova Petição (ID 3316127), o Partido e responsáveis apresentaram novos documentos (ID´s 3681777 a 3682377).
Em Parecer Conclusivo (ID 3817177), a Secretaria de Controle Interno, após análise das contas do partido, opinou pela sua
aprovação.
Em certidão (ID 3847277), consta a composição partidária do PMN, Estadual do Ceará.
O partido e dirigentes foram intimados em 25/06/2020 (ID 3865027) para oferecimento de razões finais, após a apresentação
do parecer conclusivo (ID 3817177).
De acordo com certidão (ID 3988927), não houve manifestação quanto a intimação retro.
Em parecer (ID 4070427), a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela aprovação das contas do PMN.
Éo relatório adotado.
Fortaleza-CE, 30 de julho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600226-52.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZACÃO NACIONAL.
Advogada do(a) REQUERENTE: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - OAB/CE16905.
INTERESSADOS: ANTONIO REGINALDO COSTA MOREIRA, RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA .
Advogada do(a) INTERESSADO: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - OAB/CE16905.
VOTO
Conforme relatado, trata-se de Prestação de Contas do Partido da Mobilização Nacional –PMN, Diretório Regional no Ceará,
referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.096/95 e das Resoluções-TSE
nº 23.464/2015 e nº 23.546/2017.
Inicialmente, cumpre salientar que o presente julgamento observará as regras materiais contidas na Resolução-TSE nº
23.464/2015, atualmente revogada, por tratar-se de prestação de contas alusiva ao exercício financeiro de 2017, em
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conformidade com o disposto no art. 65, §3º, III, da Resolução-TSE nº 23.546/2017 e art. 65, §3º, da Resolução-TSE nº
23.604/2019, verbis:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos
exercícios anteriores ao de 2018. (…)
§3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras
vigentes no respectivo exercício, observando-se que: (...)
III –as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas
na Resolução-TSE nº 23.464, de 17 de dezembro de 2015;
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos
exercícios anteriores ao da sua vigência.
§1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas que
ainda não tenham sido julgados.
§2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no §1º deve observar a forma determinada pelo juiz
ou pelo relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§3º As irregularidades e as impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras
vigentes no respectivo exercício financeiro de referência das contas.
§4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das irregularidades e das impropriedades constantes
das prestações de contas somente devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo plenário do TSE, salvo
previsão expressa em sentido contrário.
Os Partidos Políticos, enquanto pessoas jurídicas de direito privado, têm o dever de prestar contas anualmente àJustiça
Eleitoral, conforme preceitua o art. 32 da Lei dos Partidos Políticos, que antes especificava até o dia 30 de abril do ano
seguinte ao exercício financeiro findo, hoje alterado pela Lei nº 13.877/2019, para estabelecer que o prazo será 30 de junho1.
No caso, o PMN apresentou suas contas do exercício financeiro de 2017 exatamente em 30/04/2018 (ID 16947).
Na espécie, após a análise de toda a documentação acostada pelo Partido, a Secretaria de Controle Interno exarou o Parecer
Técnico Conclusivo pela aprovação das contas (ID 3817177). Anteriormente, destacou, no Relatório de Diligência (ID
2653977), a ausência de peças e documentos previstos no art. 29 da Resolução-TSE nº 23.464/2015, conforme relação a
seguir:
- comprovante de remessa, àReceita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital;
- procurações do presidente e tesoureiro do partido;
- certidão de Regularidade do CRC do profissional de contabilidade habilitado e
- livros Diário e Razão.
O partido político e seus dirigentes foram intimados (ID 3254927) para sanar as pendências indicadas na prestação de contas,
conforme apontado no relatório de diligências, ocasião em que apresentaram toda a documentação requerida (ID´s 3315227,
3315277, 3285727 e 3681927 a 3682377).
Após análise de toda a documentação acostada, a Secretaria de Controle Interno –SCI, em parecer conclusivo (ID 3817177),
manifestou-se pela aprovação das contas em apreço, uma vez que não foram constadas impropriedades ou irregularidades.
Com efeito, todas as peças e demonstrativos obrigatórios previstos no art. 29, da Resolução-TSE nº 23.464/2015 foram
apresentados. Observou-se que não houve o registro de receitas ou despesas estimáveis em dinheiro e que o partido não
recebeu recursos do Fundo Partidário (ID 16964 –pág. 2). As despesas financeiras identificadas, no valor de R$ 28.079,60
(vinte e oito mil e setenta e nove reais e sessenta centavos) (ID 16968 –pág. 14), foram comprovadas mediante documentação
(ID 16963) e pagas com recursos do exercício anterior –Outros Recursos.
Foram apresentados os extratos bancários da conta Outros Recursos (ID´s 16951 a 16962), cujos valores estão de acordo com
o Livro Razão (ID 3682177). Além disso, os registros da prestação de contas estão de acordo com a movimentação financeira
constatada na conta bancária do partido.
Dessa forma, restou bem demonstrada a confiabilidade e regularidade das contas do partido, tendo em vista que a escorreita
fiscalização da prestação de contas, sobretudo os demonstrativos, recibos e comprovantes de despesas.
Desta forma, a não identificação de impropriedades/irregularidades nas contas do partido implica a sua aprovação, nos termos
do art. 46, I, da Resolução-TSE nº 23.464/2015. Vejamos:
Art. 46. Compete àJustiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: (...)
I –pela aprovação, quando elas estiverem regulares;
No mais, verificado que não houve o recebimento de quota do Fundo Partidário no exercício de 2017, tornou-se prescindível a
aplicação mínima de 5% (cinco por cento) na manutenção de programas relativos àparticipação feminina, consoante preceitua
o art. 44, V, da Lei nº 9.096/19952.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo APROVADAS as contas do
Partido da Mobilização Nacional –PMN, Diretório Estadual, referente ao exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 46, I,
da Resolução-TSE nº 23.464/2015.
Écomo voto, Senhor Presidente.
Fortaleza-CE, 30 de julho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
1. Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, àJustiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30
de junho do ano seguinte. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
2. Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e mantidos
pela secretaria da mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
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EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600226-52.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZACÃO NACIONAL.
Advogada do(a) REQUERENTE: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - OAB/CE16905
INTERESSADOS: ANTONIO REGINALDO COSTA MOREIRA, RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA .
Advogada do(a) INTERESSADO: RITA SOUSA DE BRITTO MOREIRA - OAB/CE16905
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em aprovar a prestação de
contas, nos termos do voto da Relatora.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 30/07/2020.
Processo 0600246-72.2020.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600246-72.2020.6.06.0000 - Paracuru - CEARÁ
ORIGEM: Paracuru
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: VALDA MOREIRA DO NASCIMENTO
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: ROBERTO RIVELINO DIOGENES LIMA - CE33177, HARISSON DE ALMEIDA MENDES CE25185, MARCIO ANTONIO FERNANDES RIBEIRO - CE24305-B
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Petição da Sra. VALDA MOREIRA DO NASCIMENTO, candidata ao cargo de Vereador nas Eleições de 2012,
dirigida ao Juízo Eleitoral da 109ª Zona, visando a regularização de contas eleitorais não prestadas.
Contudo, da análise dos autos depreende-se que a petição em tela fora equivocadamente autuada e distribuída a esta
Relatoria, quando na verdade, deveria ter sido protocolada através do sistema PJE Zonas, para distribuição dos autos do
Processo ao Juízo competente.
Assim, nos termos do art. 64, §1° do Código de Processo Civil, declaro a incompetência deste juízo de segundo grau para
análise e julgamento feito1.
Ante o exposto, em observância ao disposto na Portaria TSE nº 344/2019, determino a intimação do advogado do requerente
para que utilize o sistema PJE Zonas para peticionamento processual no primeiro grau de jurisdição.
Ato contínuo, determino a extinção do Processo nº 0600180-92.2020.6.06.0000, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, do Código de Processo Civil.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Fortaleza-CE, 27 de julho de 2020.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
1 §1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
Processo 0600167-93.2020.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
MANDADO DE SEGURANÇA (120) nº 0600167-93.2020.6.06.0000.
ORIGEM: ACOPIARA/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
IMPETRANTE: ANTONIO ALMEIDA NETO.
Advogados do(a) IMPETRANTE: CASSIO FELIPE GOES PACHECO - OAB/CE17410, LARISSA GUERREIRO FREIRE OAB/CE42168.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 60ª ZONA ELEITORAL DO CEARÁ.
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE
PROCESSUAL. PERDA DE OBJETO DO WRIT.
1 - Conforme reiterada jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da existência de interesse processual, énecessária a
confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial.
2 - Configura-se, na hipótese, a perda superveniente de interesse processual, pois o impetrante não tem mais necessidade de
prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia quando a propôs.
3 - Não houve reconhecimento da procedência do pedido feito pelo autor no bojo da Representação nº 060001122.2020.6.06.0060, que teve a tutela provisória, objeto do writ, revogada, razão pela qual a extinção do presente processo
deverá ocorrer sem resolução do mérito.
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4 - Dessa forma, nenhuma utilidade há em conceder a segurança, vez que o mérito da controvérsia principal já foi decidido
pela Juíza Eleitoral a quo, em favor do impetrante. E a falta de utilidade prática do provimento jurisdicional buscado revela falta
do interesse de agir, o que leva àconsequente perda de objeto do writ.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em extinguir o processo sem julgamento de
mérito por perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 29/07/2020
JUIZ(A) KAMILE MOREIRA CASTRO
RELATORA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
MANDADO DE SEGURANÇA (120) nº 0600167-93.2020.6.06.0000.
ORIGEM: ACOPIARA/CE
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
IMPETRANTE: ANTONIO ALMEIDA NETO.
Advogados do(a) IMPETRANTE: CASSIO FELIPE GOES PACHECO - OAB/CE17410, LARISSA GUERREIRO FREIRE OAB/CE42168.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 60ª ZONA ELEITORAL DO CEARÁ.
RELATÓRIO
Trata os autos de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO ALMEIDA NETO, Prefeito do
Município de Acopiara, em face de ato do Juízo Eleitoral da 60ª ZE que determinou a retirada imediata do material apontado na
Representação nº 0600011-22.2020.6.06.0060 ou de qualquer outro que possa implicar violação ao disposto no art. 37, §1º, da
Constituição Federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediência.
Na Exordial (ID 3833677), o Impetrante alegou que o PDT ingressou com Representação Eleitoral imputando ao mesmo a
prática de conduta vedada, face a divulgação de propaganda institucional abusiva e pessoal nas redes sociais Facebook e
Instagram da prefeitura municipal, de sorte a gerar abuso de poder político, uso indevido de meios de comunicação social e
desequilíbrio de oportunidades nas eleições municipais vindouras, com fundamento no art. 73 e 74 da Lei nº 9.504/97, art. 22
da LC 63/90 e art. 37, §1º, da CF. Acrescentou que referida ação eleitoral foi instruída apenas com fotos do Impetrante em
suas redes pessoais direcionadas a seus seguidores. Informou que o Juiz Eleitoral a quo deferiu, então, de forma teratológica e
ilegal, tutela antecipada de urgência, ora impugnada, na medida em que cerceia direito líquido e certo do Impetrante, qual seja,
a livre manifestação de pensamento em suas redes pessoais.
Sustentou que não houve divulgação indevida de propaganda institucional, porquanto a publicidade atacada foi divulgada em
perfis pessoais, sem afronta ao art. 36-A, da Lei das Eleições. Defendeu que as fotos apresentadas para demonstrar os ilícitos
que lhe são imputados não comprovam propaganda contratada pelo Poder Executivo Municipal, não demonstram publicidade
paga com verba pública ou mesmo divulgação em sites ou redes sociais da Prefeitura de Acopiara.
Referiu-se, ainda, ao não cometimento de prática de abuso de poder de autoridade, consubstanciado no art. 74, da Lei das
Eleições, face ao suposto uso indevido de meios de comunicação social e ilegalidade de gastos com publicidade institucional
no primeiro semestre do ano da eleição. Defendeu que, nos termos do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, não évedado realizar
propaganda institucional no primeiro semestre do ano eleitoral, mas, sim, que os custos envolvidos com referida publicidade
não excedam “a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito”, fato que não restou
demonstrado nos autos da Representação nº 0600011-22.2020.6.06.0060.
Argumentou que referida Representação teve somente cunho político, uma vez que não houve a comprovação de qualquer
vedação eleitoral praticada pelo Impetrante. Ressalta que a jurisprudência do TSE éclara em deliberar pelo ajuizamento de
ações, com vistas a análise de abuso de poder político, a partir do registro de candidatura, porquanto cabível a análise de
eventual benefício apenas para quem já possui a condição de candidato, o que não éo caso do Impetrante. Deduziu, assim,
que a aludida Representação deveria ter sido extinta, sem resolução de mérito, por inexistência de interesse processual.
Reiterou que não houve contratação de propaganda institucional pelo Poder Público Municipal de Acopiara, nem mesmo sua
divulgação pelo Impetrante e que as postagens pessoais utilizadas como prova da Representação em referência ocorreram
nos meses de março, abril e maio do ano corrente, ou seja, foram anteriores ao período de 3 (três) meses que antecedem o
pleito eleitoral, não se enquadrando sequer no art. 73, VI, ‘b’, da Lei nº 9.504/97.
Sintetizou que a decisão impugnada se revela ilegal e teratológica, tendo em vista que não houve autorização, contratação ou
utilização de propaganda institucional pelo Impetrante, sobretudo, porque a divulgação ora censurada não foi custeada com
dinheiro público, nem mesmo constou no sítio oficial da Prefeitura de Acopiara.
Salientou, ainda, que todas as divulgações de ações políticas desenvolvidas durante sua gestão como Prefeito de Acopiara ou
mesmo eventual menção a pré-candidatura encontram-se plenamente resguardadas pelos ditames do art. 36-A, da Lei nº
9.504/97, não configurando sequer propaganda eleitoral antecipada, uma vez que não houve, em nenhum momento, qualquer
pedido expresso de voto, de sorte a não ultrapassar qualquer limite imposto pela legislação eleitoral. Colacionou precedentes
do TSE acerca da temática.
Destacou que as postagens em redes sociais pessoais, referentes a feitos realizados em seus mandatos, são fartamente
praticadas por gestores públicos renomados, a exemplo do Prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, o Governador do Estado
Camilo Santana e o Presidente da República Jair Bolsonaro, sem que tenha sido determinada sua retirada.
Realçou, ademais, que em pleno período de pandemia da COVID-19, as redes sociais apresentam-se como meio principal de
divulgação de pré-campanha eleitoral para compensar a inviabilidade de contato social.
Concluiu que, na espécie, restou cerceada sua liberdade de expressão através da decisão liminar concedida, de forma a
afrontar direito líquido e certo do Impetrante, razão pela qual pugna por sua cassação.
Com esses argumentos, sustentou o fumus boni iuris de sua pretensão, vez que as publicações nas redes sociais do
Impetrante, relativas às ações políticas desenvolvidas enquanto Prefeito, datas comemorativas e felicitações a seguidores,
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estão resguardadas pelos direitos fundamentais da livre manifestação do pensamento e de expressão, consoante disposto no
art. 5º, IV, da Constituição Federal, assim como na legislação eleitoral, notadamente no art. 36-A, §2º, da Lei nº 9.504/97.
Quanto ao periculum in mora, argumentou que está impossibilitado de utilizar suas redes sociais pessoais para realizar
publicações autorizadas pela Lei Eleitoral, fato que se torna extremamente prejudicial aos atos de pré-campanha permitidos
pelo art. 36-A, §2º, da Lei das Eleições, sobretudo no período de pandemia, atualmente enfrentado.
Por fim, requereu o deferimento da liminar, a fim de cassar a decisão guerreada, que determinou a imediata retirada de
publicações realizadas nos perfis pessoais do Impetrante no Facebook e no Instagram, de forma a reconhecer o seu direito de
livre manifestação e de divulgação de ações políticas desenvolvidas, consoante previsto no art. 36-A, §2º, da Lei nº 9.504/97.
No mérito, pugnou pela concessão da segurança definitiva com a confirmação da medida liminar requestada.
Junto com a Inicial foram acostados documentos referentes àdecisão impugnada (ID 3833827); documentação na
Representação nº 0600011-22.2020.6.06.0060 (ID’s 3833877, 3833977 e 3833927) e decisões do TSE e demais TRE´s (ID’s
3834027, 3834077, 3834127, 3834177, 3834227, 3834277 e 3834327) .
A autoridade impetrada prestou as Informações de estilo (ID 3879377), em atendimento a despacho (ID 3835927), informando
que ocorreu ilegalidade nas postagens por ofensa ao artigo 36-A e por ter sido utilizadas imagens sem nenhuma referência
àatuação do Município, ou seja, sem apontar que o Município ou a administração municipal era o responsável pela obra,
usurpando feitos municipais, ainda que sob sua administração.
Em decisão liminar (ID 3833827), apontou o magistrado que o representado utiliza de obra pública para fazer promoção
pessoal, pois “não há um ícone sequer da prefeitura municipal ou referente àadministração, ou seja, a obra pública éimputada
apenas àpessoa política do representado”. Consta que referidos atos, afrontaria o art. 37, §1º da CF e o art. 74 da Lei Eleitoral.
Em decisão (ID 3892377), deferi a medida liminar requestada.
Em Petição (ID 3981777) a União Federal manifesta-se, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, para dizer que não
possui interesse no presente writ “em razão da matéria versada no feito não repercutir diretamente na sua esfera jurídica”.
Em parecer (ID 3982527), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento da segurança.
Autos pautados para o dia 29/07/2020.
Na data de 28/07/2020, o juízo de primeiro grau comunica o julgamento de mérito da ação - Representação nº 060001122.2020.6.06.0060, onde repousa a decisão contra a qual se insurge o Impetrante.
Éo relatório adotado.
Fortaleza-CE, 29 de julho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
MANDADO DE SEGURANÇA (120) nº 0600167-93.2020.6.06.0000.
ORIGEM: ACOPIARA/CE.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
IMPETRANTE: ANTONIO ALMEIDA NETO.
Advogados do(a) IMPETRANTE: CASSIO FELIPE GOES PACHECO - OAB/CE17410, LARISSA GUERREIRO FREIRE OAB/CE42168.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 60ª ZONA ELEITORAL DO CEARÁ.
VOTO
Conforme já relatado, trata os autos de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTONIO ALMEIDA
NETO, Prefeito do Município de Acopiara, em face de ato do Juiz Eleitoral da 60ª ZE –Aracati, que determinou a retirada
imediata do material apontado na Representação nº 0600011-22.2020.6.06.0060 ou de qualquer outro que possa implicar
violação ao disposto no art. 37, §1º, da Constituição Federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime
de desobediência.
A decisão contra a qual se insurge o Impetrante foi proferida na Representação eleitoral nº 0600011-22.2020.6.06.0060,
ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista –PDT de Acopiara, em face de Antônio Almeida Neto, Prefeito daquela
Municipalidade, por suposta prática de conduta vedada a agente público, sendo apontada, também, prática de abuso de poder
político e uso indevido de meios de comunicação social.
Compulsando atentamente o caderno processual, observo que o objeto do presente writ não mais subsiste.
Éque os fins perseguidos pelo presente Mandado de Segurança, qual seja, revogação da decisão que determinou a retirada de
material publicitário divulgado em perfil pessoal de redes sociais do Impetrante, já foram superados, tendo em vista que a
decisão de mérito na Representação nº 0600011-22.2020.6.06.0060 já foi proferida pelo Juízo Eleitoral da 60ª ZE, que
deliberou pela improcedência da referida demanda, revogando expressamente a tutela provisória.
Colho trecho do referido decisum, que foi prolatado em 23/07/2020 e publicado no DJe do dia seguinte, em 24/07/2020, com
comunicação eletrônica a este Juízo nas vésperas da pauta de julgamento. Vejamos:
“(…) não há nos autos nenhum documento emitido pelo poder público, nenhuma publicidade ou propaganda
realizada/custeada pelo poder público que venha a beneficiar o representado.
Todo documento apresentado diz respeito, exclusivamente, a material reproduzido em rede social particular, sem menção ao
poder público, ou qualquer vinculação com a administração. Da mesma forma, não há indícios de custeio pelo erário ou de
qualquer utilização de publicidade institucional em benefício de particular.
Assim, inviável o reconhecimento da publicidade institucional.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Revogo a decisão de tutela provisória deferida às fls. 03, ID no 1412628. Comunique-se ao relator do mandado de segurança
nº 0600167-93.2020.6.06.0000 acerca do presente julgamento e da revogação da decisão objeto do writ. (...)”
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Conforme reiterada jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da existência de interesse processual, énecessária a
confluência de dois elementos: a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial.
Configura-se, na hipótese, a perda superveniente de interesse processual, pois o impetrante não tem mais necessidade de
prosseguir com a presente ação para obter o resultado útil que pretendia quando a propôs.
Não houve reconhecimento da procedência do pedido feito pelo autor no bojo da Representação nº 060001122.2020.6.06.0060, razão pela qual a extinção do presente processo deverá ocorrer sem resolução do mérito.
Dessa forma, nenhuma utilidade há em conceder a segurança, vez que o mérito da controvérsia já foi decidido pela Juíza
Eleitoral a quo, em favor do Impetrante. E a falta de utilidade prática do provimento jurisdicional buscado revela falta do
interesse de agir, o que leva àconsequente perda de objeto do writ.
Diante do exposto, considerando a perda do objeto do pedido formulado no presente feito, julgo extinto o presente processo,
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a ausência de interesse processual
superveniente.
Junte-se aos autos a comunicação processual do JUÍZO DA 60ª ZE –ACOPIARA.
Écomo voto, Senhor Presidente.
Fortaleza-CE, 29 de julho de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA (120) nº 0600167-93.2020.6.06.0000.
ORIGEM: ACOPIARA/CE
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
IMPETRANTE: ANTONIO ALMEIDA NETO .
Advogados do(a) IMPETRANTE: CASSIO FELIPE GOES PACHECO - OAB/CE17410, LARISSA GUERREIRO FREIRE OAB/CE42168.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 60ª ZONA ELEITORAL DO CEARÁ.
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em extinguir o processo sem
julgamento de mérito por perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ SUBSTITUTO RAIMUNDO DEUSDETH RODRIGUES JÚNIOR, JUIZ
FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ SUBSTITUTO GEORGE
MARMELSTEIN LIMA E JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 29/07/2020.
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 482/2020
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 1.551/2020,
RESOLVE alterar a Portaria TRE/CE nº 1.231/2014 que designa substitutos eventuais para a chefia do Cartório da 81ª Zona
Eleitoral, sediada em Tianguá, para incluir o servidor JOÃO CEZÁRIO DA SILVA.
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)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias
PORTARIA 450/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
407/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora LÍGIA DE PAULA OLIVEIRA, titular da 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Acaraú, para funcionar como Promotora Eleitoral da 098ª Zona (Itarema), no período de 27/07/2020 a 30/07/2020,
em face do afastamento do Promotor JOSÉ BORGES DE MORAIS JÚNIOR. Fortaleza/CE, 27 de julho de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 451/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
408/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora PALOMA MILHOMEM NEIVA, titular da 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Russas, para funcionar como Promotora Eleitoral da 086ª Zona (Alto Santo), no período de 27/07/2020 a
15/08/2020, em face das férias do Promotor RODRIGO DE LIMA FERREIRA. Fortaleza/CE, 27 de julho de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
PORTARIA 456/2020
A Procuradora Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77,
parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e
5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
409/2020/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor JOÃO PEREIRA FILHO, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de
Pacoti, para funcionar como Promotor Eleitoral da 105ª Zona (Capistrano), no período de 29/07/2020 a 28/09/2020, em face
da licença maternidade da Promotora MAYARA MENEZES MUNIZ. Fortaleza/CE, 28 de julho de 2020.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral
ZONAS ELEITORAIS
005ª Zona Eleitoral
Sentenças e Despachos
Processo 0600099-31.2020.6.06.0005
JUSTIÇA ELEITORAL 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600099-31.2020.6.06.0005 / 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE
INTERESSADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE
REQUERIDO: PARTIDO PODEMOS COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL CE, PACOTI/CE
REQUERIDOS(AS): FERNANDO TORRES LAUREANO, ROBSON MEDEIROS ALENCAR HOLANDA, JOANES DE SOUZA
BEZERRA, MARIA SUZANA NASCIMENTO DIAMANTE
SENTENÇA
Trata-se de Informação de inadimplência da prestação de contas do Partido Podemos –PODE, do município de Pacoti/CE,
exercício 2019, ID 2744854. O partido devidamente intimado para apresentar as contas no prazo de 72 horas nos termos do
art. 30, e seus incisos da Res. TSE 23.604/2019, em vez de ter feita a juntada da prestação de conta nestes autos em curso,
realizou a autuação de novo processo no PJE com número 0600127-96.2020.6.06.0005, conforme informado na certidão de
cartório (ID 3007563).
Éo relatório do necessário. Decido.
Dispõe o art. 337, §3º, do CPC, que há litispendência quando se repete ação que estão em curso.
Por sua vez, o art. 485, V, c/c §3º do mesmo diploma, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a
existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.
Isto posto, com fulcro nas disposições acima, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso
V, do CPC, em razão da litispendência.
Publique-se e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
BATURITÉ, data da assinatura eletrônica
Verônica Margarida Costa de Moraes
Juíza Eleitoral da 5ª Zona
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Processo 0600044-80.2020.6.06.0005
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554)
PROCESSO Nº 0600044-80.2020.6.06.0005
REQUERENTE: RAIMUNDO CARVALHO FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: NELSON BARBOSA NETO - CE36147
REQUERIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
DESPACHO
R.h.
Vistos.
Compulsando as informações em id 2933061, verifico que não fora processada a filiação do requerente por motivo de falha
técnica do órgão partidário, pois realizou a Reversão da Situação de Excluído em seus registros internos, quando a Resolução
23.596/2019 prevê a inclusão de um novo registro.
Conforme certidão id 2976282, há impossibilidade técnica para que o Cartório Eleitoral proceda a reversão da filiação.
Ressalte-se que mesmo que a filiação do requerente no MDB - Baturité, data de filiação 22/09/2003, conste nos registros
oficiais, não há que se falar em reversão de tal registro, pois conforme consta em id 2976652 o requerente desfiliou-se em
26/07/2007, vindo inclusive a figurar como filiado de outras agremiações partidárias.
Àvista do exposto e de tudo o que consta nos autos, expeça-se certidão circunstanciada informando que este juízo reconhece
a filiação de RAIMUNDO CARVALHO FILHO com o MDB - Baturité, com data de filiação em 01/07/2019; devendo o órgão
partidário, por ocasião de processamento das relações de filiados em Outubro/2020, registrar a correta filiação do requerente
no sistema FILIA.
Expedientes necessários.
BATURITÉ, data da assinatura eletrônica.
VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
Juíza da 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE
Editais
EDITAL PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDO PODEMOS PACOTI EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
EDITAL N° 029 (Ref. PAD N° 11785/2020)
PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 005ª Zona, Dra. Verônica Margarida Costa de Moraes, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, nos termos do art. 44 da Resolução 23.604/19, que o Partido Trabalhista Nacional, atual Partido Podemos PODE, sediado no município de Pacoti/CE, apresentou, através de seu Presidente Joanes de Sousa Bezerra e da Tesoureira
Maria Suzana Nascimento Diamante, a DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente à
prestação de contas anual do EXERCÍCIO 2019. 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.
E para que se lhe dê ampla divulgação determinou a Excelentíssima Sra. Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente edital
no DJE. DADO e passado nesta cidade de Baturité/CE, no Cartório Eleitoral da 005ª Zona, ao 31 dias do mês de julho de 2020.
Eu,____________ João Nunes da Rocha Neto, expedi e conferi o presente edital que segue assinado de ordem da MM. Juíza
Eleitoral.
JOÃO NUNES DA ROCHA NETO
Chefe de Cartório da 005ª ZE
Assina por Ordem

006ª Zona Eleitoral
Despachos e Sentenças
Processo 0600029-11.2020.6.06.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 006ª ZONA ELEITORAL DE QUIXADÁ CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600029-11.2020.6.06.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE QUIXADÁ CE
REQUERENTE: ELEICAO 2016 HILDA MARIA BARBOSA BARROS VEREADOR
Advogado do(a) REQUERENTE: ELAYNE DA SILVA ROCHA - CE35050
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Tratam os autos de pedido de Prestação de Contas formulado por HILDA MARIA BARROS, relativa a eleição de 2016.
Narra a inicial o seguinte
(....) PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A ELEIÇÃO 2016 –HILDA MARIA BARBOSA BARROS, vem mui
respeitosamente, através de sua procuradora (mandado procuratório incluso) que esta subscreve, vem mui respeitosamente, a
presença de Vossa Exa, tendo em vista o Processo de inadimplência nº 618- 91.2016.6.06.0006, apresentar a presente
prestação de contas ELEIÇÃO 2016, em atendimento ao art. 28, da Resolução-TSE nº 23.463/2015. Diante do exposto, requer
que se digne a Vossa Exa, que seja recebida o presente a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS, requerendo desde já que seja
APROVADA. Termos em que pede e aguarda deferimento (...)
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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A secretaria do juízo certificou a existência de processo idêntico tombado sob o número PC N.º 618-91.2016.6.06.0006, em
fase de "Aguardando Cumprimento de Mandado", cujo teor deste consta determinação judicial desta 6ª Zona Eleitoral para que
a candidata apresente sua prestação de contas relativas às Eleições de 2016 no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena
de ter suas contas julgadas.
O Ministério Público promoveu pela extinção do presente processo.
Éo histórico relevante dos autos.
O Ministério Público promoveu pela extinção dos presentes autos, sob o argumento de que existe litispendência.
O Código de Processo Civil estabelece que se verifica a litispendência quando se repete ação que está em curso.
Como se sabe, ex vi legis, uma ação éidêntica a outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.
Nos presentes autos percebe-se que há identidade entre os elementos da presente demanda e da tombada sob o número,
mas isso por só não induz a litispendência, uma vez que até a presente data não houve a citação (notificação) válida da parte
ré, o que traz para si a incidência da norma inserta no art. 240 do CPC, que por sua importância para o deslinde do presente
caso, transcrevo-o:
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui
em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Dessa forma, entendo que o processo que deva ser extinto éo de número 618-91.2016.6.06.0006, porque sequer houve a
notificação, e nestes autos, ao contrário, já consta inclusive a apresentação da prestação de contas, sendo que isso melhor
atende aos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e devido processo legal substancial.
Existe ainda uma razão de ordem prática para que a causa seja processada e julgada nos presentes autos, o processo
primeiro éfísico e este éeletrônico, o que melhor proporcionará melhores condições de atuação dos sujeitos do processo nesse
tempo de pandemia ocasionada pelo covid-19.
Assim sendo, determino o retorno dos autos ao Ministério Público para sua promoção.
Extrai-se cópia dessa decisão e junte aos autos do processo 618-91.2016.6.06.0006.
Quixadá, 29 de julho de 2020.
Welithon Alves de Mesquita
Juiz Eleitoral
Processo 0600082-89.2020.6.06.0006
JUSTIÇA ELEITORAL 006ª ZONA ELEITORAL DE QUIXADÁ CE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (12554) Nº 0600082-89.2020.6.06.0006 / 006ª ZONA ELEITORAL DE QUIXADÁ CE
REQUERENTE: NATHALYA LIMA CAMPELO
Advogado do(a) REQUERENTE: EUDES JOHNSONS TAVARES PINHEIRO - CE23654
SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Tratam os autos de pedido de INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL AO FILIA formulado por NATHALYA LIMA CAMPELO, sob o
argumento de que o Diretório Municipal do Partido Progressista, não inscreve seu nome em atenção ao prazo estabelecido na
Portaria TSE nº 131, de 20 de fevereiro de 2020.
Narra a inicial o seguinte:
(....) Conforme se observa da ficha de filiação anexa (Doc. 02 –Ficha de Filiação), a Requerente se filiou ao Partido
Progressista de Choró/CE em 03 de abril de 2020. Nesses termos, o Diretório Municipal do Partido Progressista, segundo
informação por este prestada, não inscreveu, em atenção ao prazo estabelecido na Portaria nº 131, de 20 de fevereiro de 2020
do Tribunal Superior Eleitoral, o nome deste filiado na lista interna do FILIA para que fosse possível a publicização de sua
filiação para todos os efeitos jurídicos e administrativos que se fizessem necessários. No entanto Exa ., seu nome não foi
incluído no Sistema FILIA até a data de 15 de abril de 2020, o que trouxe sérios prejuízos a requerente que pretende se
candidatar a vereadora nas eleições municipais de 2020. Nesses termos, com fundamento no §2º do art. 19 da Lei 9.096/95 e
nos artigos 11, §2º e 16, §1º, ambos da Res. nº 23.596/19 do E. TSE, o filiado prejudicado pela não inclusão de seu nome na
Relação Ordinária, poderá requerer, diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que, 2 no prazo que
fixar, não superior a dez dias, submeta Lista Especial na qual conste o nome do Filiado Requerente. Pelo tudo exposto e pela
documentação apresentada, requer seja deferido o presente Requerimento e, consequentemente, seja intimado o Diretório
Municipal do Partido Progressista de Choró/CE para que submeta Lista Especial da qual conste o nome da Filiada Requerente
e, ao final, seja a mesma efetivada e devidamente processada, no Módulo Interno do Sistema FILIA, pelo cartório eleitoral da
6ª Zona Eleitoral, conforme disposto no §2º do artigo 16 da Resolução nº 23.596/19 do Tribunal Superior Eleitoral –TSE (...)
O Partido Progressita, devidamente intimado para prestar esclarecimentos, informou o seguinte:
(....) PARTIDO PROGRESSISTA –PP do município de Choró/CE, representado neste ato pelo seu Presidente, vem, a
presença de V. Exa ., comunicar que a Senhora Nathalia Lima Campelo, portadora do título eleitoral no 033658460736, filiouse ao Partido Progressista de Choró em 03 de abril do corrente ano. Seu nome não foi incluído na relação de filiados por um
esquecimento dos membros da diretoria ao usar o sistema Filia (....).
O Ministério Público, instado a se manifestar, promoveu pelo deferimento do pedido, lançando a seguinte cota:
(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio da Promotora ao final subscrita, titular no exercício das suas
atribuições constitucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência, apresentar e requerer o que se segue: Trata-se de
Requerimento de Inclusão em Lista Especial do FILIA formulado pelo eleitor NATHALYA LIMA CAMPELO, visando àinclusão
de seu nome na lista especial de filiados do PARTIDO PROGRESSISTA do município de CHORÓ-CE. Aduz na inicial que seu
nome não foi incluído no sistema FILIA até a data de 15 de abril de 2020, pelo Diretório Municipal, o que trouxe sérios
prejuízos, pois pretende candidatar-se ao cargo de vereadora, nas eleições vindouras. Notificado, o Diretório Municipal do
Partido Progressista de Choró-CE afirmou houve “esquecimento” dos membros da diretoria ao usar o sistema FILIA. VieramDiário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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me os autos com vista. Éo breve relatório. Segue manifestação. O §2° do art. 11 da resolução do TSE n° 23.596/2019 dispõe:
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal,
estadual/regional ou nacional, enviará àJustiça Eleitoral para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
para efeito de candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ PROMOTORIA ELEITORAL DA
6ª ZONA qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos e a data do deferimento
das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput). [...] §2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente ao juiz da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias, o
que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução. Em
complemento, o art. 16 da resolução do TSE n° 23.596/2019 dispõe: Art. 16. As relações especiais, submetidas àJustiça
Eleitoral em atendimento do disposto no §2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento próprio nos
meses de junho e dezembro. Dessa maneira, respeitado o prazo legal da proposição e comprovado que a filiação da
requerente não fora efetivada por erro, pugna o Ministério Público Eleitoral pelo deferimento do pedido. Éa manifestação (....).
II - FUNDAMENTAÇÃO
Estabelece o artigo 19 caput e §2° o seguinte:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
§2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente àJustiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
caput deste artigo.
Ex vi do dispositivo legal acima transcrito, os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer inclusão em Lista Especial
do FILIA.
No presente caso, a requerente visa a inclusão de seu nome na lista especial de filiados do PARTIDO PROGRESSISTA do
município de CHORÓ-CE, contudo não informou as razões da não inclusão, o que fora feito pela agremiação partidária, que
informou tratar de mero esquecimento.
Assim, deve-se a partir de agora analisar se a justificativa apresentada pelo partido progressista se enquadra na conduta tida
por desídia ou má-fe.
Como se denota, não há espaço para falar em ma-fé da agremiação partidária, até porque não sequer cogitada a situação,
mas tão somente se houve conduta desidiosa.
O Tribunal Superior Eleitoral editou a súmula 20, cujo teor éo seguinte:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995,
pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.
Não obstante isso, a jurisprudência do Tribunal Superior eleitoral sedimentou-se no sentido de que “não provam filiação
partidária, para fins de registro de candidatura, relação interna do órgão partidário e ficha de filiação, porquanto constituem
documentos unilaterais, destituídos de fé pública”.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGR MANEJADO EM 16.10.2016. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR (PMDB). INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. FOTOGRAFIAS EXTRAÍDAS DA
INTERNET. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. Documentos produzidos
unilateralmente, bem como fotografias extraídas da internet, destituídos de fé pública, não se mostram hábeis a comprovar a
filiação partidária. Reenquadramento jurídico da matéria. Limites da moldura fática delineada pela Corte de origem respeitados.
Ausência de afronta àSúmula n° 24/TSE. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 117-71. 2016.6.15.0044, rel. Min. Rosa Weber).
(...) a documentação AgR-REspe no 117-71.2016.6.1 5.0044/PB 5 unilateralmente produzida pelo candidato/partido político
(e.g., de filiação, relatório extraído do sistema Filiaweb, atas de reunião, não se reveste de fé pública e, precisamente por isso,
não possui aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade insculpida nos art. 14, §31, V, da CRF13/88,
art. 90 da Lei n 19.504/97 (...).' (AgR-REspe no 1131-85/RJ, ReI. Min. Luiz Fux, PSESS de 23.10.2014).
Na espécie, não existe prova bilateral que demonstre o ingresso da requerente nos quadros da legenda, mas tão somente um
único documento produzido de forma unilateral passado pelo diretório municipal do Partido Progressista: declaração do
dirigente municipal do PP, informando que “houve esquecimento”.
A meu juízo a documentação apresentada, por si só, não caracteriza ato de desídia que autorize o reconhecimento de filiação
partidária extemporânea a que se refere a norma de regência.
III - DISPOSITIVO
Assim sendo, indefiro o pedido de inclusão do nome de NATHALYA LIMA CAMPELO na lista especial de filiados do PARTIDO
PROGRESSISTA do município de CHORÓ-CE.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Quixadá, 29 de julho de 2020.
Welithon Alves de Mesquita
Juiz Eleitoral
Digite aqui.
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014ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600021-10.2020.6.06.0014
JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DO CEARÁ
14ª ZONA ELEITORAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
EDITAL N.º 29/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS –EXERCÍCIO 2019
De ordem do MM Juiz Eleitoral desta 14ª Zona, Dr. Hyldon Masters Cavalcante Costa , no uso de suas atribuições legais, ...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo relacionado, sediado
em Lavras da Mangabeira/CE, apresentou a declaração de ausência de movimentação de recursos referente ao exercício de
2019, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de
impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 44 da Res. TSE nº 23.604/2019.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600021-10.2020.6.06.0014/014ª ZONA ELEITORAL DE LAVRAS DA
MANGABEIRA CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL, HEITOR RODRIGO PEREIRA FREIRE, JAMARIA DAVILA ROCHA
RESPONSÁVEL: FRANCISCO VIANA RIBEIRO, BERNARDINO RIBEIRO CAMPOS BISNETO, PARTIDO SOCIAL LIBERAL PSL - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA
Advogados do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO FEITOSA CARVALHO GOMES - CE13398, DIEGO DE ANDRADE TRINDADE
- CE40867-A, LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A Advogados do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO FEITOSA
CARVALHO GOMES - CE13398, DIEGO DE ANDRADE TRINDADE - CE40867-A, LUIZ CESAR BARBOSA LOPES GO34850-A Advogados do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO FEITOSA CARVALHO GOMES - CE13398, DIEGO DE ANDRADE
TRINDADE - CE40867-A, LUIZ CESAR BARBOSA LOPES - GO34850-A
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral, bem como sua afixação no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Lavras da Mangabeira-CE, aos trinta e um (31) dias do mês de julho de 2020. Eu, Ronaldo
Quinderé Moreno, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
RONALDO QUINDERÉ MORENO
Chefe da 14ª Zona Eleitoral
Assinatura autorizada Portaria nº 02/2020

018ª Zona Eleitoral
Portarias
Portaria Fiscais de Propaganda
PORTARIA n.º 01/2020
NOMEAÇÃO DE FISCAIS DE PROPAGANDA - ELEIÇÕES 2020
O Dr. Djalma Sobreira Dantas Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito Respondendo pela 18ª Zona Eleitoral, sediada neste
município de Assaré, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e, considerando que o poder de polícia sobre a
propaganda eleitoral será exercido pelo Juiz Eleitoral no município sob sua jurisdição, conforme dispõe o art. 41, §1º, da
Lei n.º 9.504/97;
CONSIDERANDO o teor da Resolução TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019, que disciplina a propaganda
eleitoral, a utilização e geração do horário gratuito e as condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições e a Resolução
TRE-CE nº 755, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a designação, a competência e o exercício do poder de polícia
na fiscalização da propaganda eleitoral relativa ao pleito de 2020;
Considerando, por fim, o disposto no Provimento n.º 10/2020, de 07 de julho de 2020, da Corregedoria Regional Eleitoral do
Ceará, que "dispõe sobre as rotinas relativas ao exercício do poder de polícia nas Eleições Municipais de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os servidores Fábio de Menezes Galvão (Matrícula nº 70.698), Gilmar Santos Macedo (Matrícula nº
84.839), Josias Alves Rodrigues (Matrícula nº 82.631) e Maria Salete Santana (Matrícula nº 44.090), lotados nesta Zona
Eleitoral, para, sob a Coordenação do primeiro, atuarem como Fiscais da Propaganda Eleitoral, no âmbito dos Municípios
de Assaré/CE, Antonina do Norte/CE e Tarrafas/CE, pertencentes a esta 18a. Zona Eleitoral, nas Eleições Municipais de
2020, de modo que possam praticar todos os atos legais necessários à efetivação da mencionada função, todas
ações inerentes ao ato de fiscalização; o que faço com vistas à eficiência e eficácia do exercício do poder de polícia conferido a
este Juízo Eleitoral.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Assaré/Ce, 17 de julho de 2020.
Djalma Sobreira Dantas Júnior
Juiz Eleitoral da 18ª Zona
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020ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600024-44.2020.6.06.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 020ª ZONA ELEITORAL DE CRATEÚS CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600024-44.2020.6.06.0020 / 020ª ZONA ELEITORAL DE CRATEÚS CE
REQUERENTE: FRANCISCO EVERARDO CARVALHEDO SALES
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO EVERARDO CARVALHEDO SALES - CE11407
SENTENÇA
Trata-se de procedimento autuado na classe PRESTAÇÃO DE CONTAS em 30/06/2020, que tem como parte o advogado
FRANCISCO EVERARDO CARVALHEDO SALES (requerente).
Ocorre que, conforme certidão do Cartório Eleitoral certidão (ID Nº 2975760), todos os arquivos peticionados nos autos (IDs nº
2097900, nº 2093151 e nº 2097815) estão em branco.
Certifica a servidora do Cartório Eleitoral que manteve contato com o requerente informando a necessidade de regularização
dos autos, entretanto, este manteve-se inerte.
Isso posto, indefiro a petição inicial e determino a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do
CPC.
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
CRATEÚS, 30 de julho de 2020.
MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA
Juiz Eleitoral
Processo 0600036-58.2020.6.06.0020
JUSTIÇA ELEITORAL 020ª ZONA ELEITORAL DE CRATEÚS CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600036-58.2020.6.06.0020 / 020ª ZONA ELEITORAL DE CRATEÚS CE
INTERESSADO: JUÍZO DA 020ª ZONA ELEITORAL DE CRATEÚS CE
REQUERIDO: PP - PARTIDO PROGRESSISTA, FRANCISCO ELDER VERAS LEITAO, WALDECY PEREIRA SOUSA
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de informação do Cartório Eleitoral de Crateús autuada em 21/07/2020 com o fim de constatar a inadimplência do
partido PROGRESSISTAS - PP de Crateús quanto ao dever de apresentar a prestação de contas anual do exercício 2019, até
então ausente.
Conforme informação, ID nº 2725014, o citado órgão diretivo municipal ajuizou voluntariamente em 22/07/2020 processo
contendo a prestação de contas anual partidária referente ao exercício 2019, sob a forma de declaração de ausência de
movimentação de recursos, como se observa nos autos PJe 0600041-80.2020.6.06.0020 (ID nº 2967589), restando assim inútil
o presente procedimento.
Com esse fundamentos, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil, extingo o feito, sem resolução de mérito.
Publique-se. Registre-se.
Após os expedientes de praxe, arquivem-se os autos.
Crateús, 30 de julho de 2020.
MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA
Juiz Eleitoral

027ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600092-70.2020.6.06.0027
JUSTIÇA ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE CRATO CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600092-70.2020.6.06.0027 / 027ª ZONA ELEITORAL DE CRATO CE
REQUERENTE: FRANCISCO MOREIRA FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE VERENILDO DA PAZ - CE32065
INTIMAÇÃO Fica o requerente FRANCISCO MOREIRA FILHO, intimado, por meio de seu advogado constituído nos autos,
Dr. JOSE VERENILDO DA PAZ (OAB/CE N.º 32065), para, no prazo de 05 (cinco), enviar a este Juízo, o arquivo gerado
no SPCE referente àprestação de contas de campanha enviada em 15/03/2020 (controle 3314513854ce022603), sob pena de
arquivamento da petição (pedido de regularização das contas). Em virtude da suspensão do atendimento presencial na Justiça
Eleitoral do Ceará, com a manutenção do regime de teletrabalho, nos termos das Portarias Conjuntas TRE/CE n.°s 3/2020 e
4/2020, o arquivo da referida prestação de contas do requerente deverá ser enviada, excepcionalmente, para o e-mail do
Cartório desta 27ª Zona Eleitoral (ze027@tre-ce.jus.br), a fim de que se proceda ao recebimento e àanálise das contas por
aquela unidade. Crato/CE, 31 de julho de 2020. FRANCISCO MÁRCIO BATISTA VALE Chefe de Cartório
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049ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo 0600039-23.2020.6.06.0049
JUSTIÇA ELEITORAL 049ª ZONA ELEITORAL DE PACAJUS CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600039-23.2020.6.06.0049 / 049ª ZONA ELEITORAL DE PACAJUS CE
REQUERENTE: SD - 77 SOLIDARIEDADE PACAJUS - CE RESPONSÁVEL: ALAELDIO GOMES AGOSTINHO AMORIM,
JOAO ALBERTO FERREIRA ROCHA
Advogado do(a) REQUERENTE: ARTHUR LEITE LOMONACO - CE28835
SENTENÇA
Vistos etc.
Em análise a Prestação De Contas Anual do SOLIDARIEDADE –SDD, do Município de Pacajus/CE, referente ao exercício
de 2019.
O órgão diretivo municipal do partido apresentou, para o exercício de 2019, Declaração de Ausência de Movimentação
Financeira (art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/1995), protocolada em 30/06/2020 (ID 2096917).
Do exame da prestação de contas, constata-se:
a) a tempestividade na apresentação das contas, visto que encaminhada àJustiça Eleitoral dentro do prazo legal (art. 28
da Resolução 23.604/2019);
b) a regular representação processual, onde o partido e seus representantes legais estão representados por advogado
com procuração juntada aos autos (ID 2097259);
c) que não houve impugnação ao edital nº 10/2020; e
d) que, em consultas realizadas aos sistemas próprios, bem como nas páginas eletrônicas do TRE-CE e TSE, não foi
observada movimentação financeira, registro de emissão de recibos, ou recebimento de repasse de recursos do fundo
partidário (certidão de ID 2528267).
Parecer do Ministério Público Eleitoral de ID 2752885 em que pugna pela aprovação da prestação de contas
apresentada.
Éo relatório. Passo a decidir.
De todo o exposto, em face do disposto no art. 44, VIII, “a”, da Resolução TSE nº 23604/2019, considerando que não
houve impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários, bem como a manifestação favorável do
Ministério Público Eleitoral, julgo, nos termos do art. 45, I, da mesma Resolução, aprovadas as contas prestadas do
SOLIDARIEDADE –SDD, do Município de Pacajus/CE, referente ao exercício de 2019.
Com o trânsito em julgado, proceda-se ao registro do presente decisum no sistema SICO.
Depois de cumpridos os expedientes necessários arquivem-se, com as cautelas legais.
Publique-se. Intimados pelo DJE.
Pacajus/CE, 30 de julho de 2020.
Alfredo Rolim Pereira
Juiz Eleitoral - 49ªZE

055ª Zona Eleitoral
Decisões
Processo 0600113-59.2020.6.06.0055
JUSTIÇA ELEITORAL 055ª ZONA ELEITORAL DE SOLONÓPOLE CE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600113-59.2020.6.06.0055 / 055ª ZONA ELEITORAL DE SOLONÓPOLE CE
REPRESENTANTE: PROGRESSISTAS - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE - MUNICIPAL
Advogado do(a) REPRESENTANTE: PAULO RENATO DE SOUSA - CE23284
REPRESENTADO: LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO, FRANCISCO ADAMILTON CÉSAR DA SILVA, JOSÉ MARIA GUEDES
DECISÃO
Trata-se de Representação apresentada pelo Partido Progressista (PP-11), através de seu presidente, Paulo Renato de Sousa,
em face de Luiz Claudenilton Pinheiro, Francisco Adamilton César da Silva e José Maria Guedes.
Pugna pela cessação da divulgação de suposta pesquisa eleitoral e aplicação de multa legal.
Na análise do recebimento da inicial, verificou-se que, ainda que o advogado subscritor da peça acumule a função de
Presidente do PP, sendo, portanto, legitimado para a proposição da ação (Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário
desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político,
coligação ou candidato), persistia a necessidade de juntada da procuração judicial, tendo em vista atuação não no interesse
próprio, mas da legenda, nos termos dos artigos 104 do CPC:
Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou
prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.
Foi determinada a intimação para supressão da lacuna e emenda àinicial.
O prazo encerrou e, apenas depois de seu termo final, devidamente certificado nos autos, foi apresentado o documento que
deveria haver acompanhado a inicial nos termos do art. 287 do CPC:
Art. 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não
eletrônico.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Nessas circunstâncias, forçoso o reconhecimento de que a inicial não atendeu aos requisitos legais e não foi complementada
no prazo estabelecido, situação que impede seu conhecimento, nos termos do art. 223 do CPC, que estabelece:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de
declaração judicial, ficando assegurado, porém, àparte provar que não o realizou por justa causa.
Segundo a jurisprudência pacífica, decorrido o prazo para a prática do ato, extingue-se o direito de praticá-lo. A decisão abaixo
érelacionada ao recebimento de recurso, mas tem como base a questão do respeito aos prazos legais, e suas consequências
processuais, o que se aplica ao caso em discussão.
AgInt nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 247.327 - PR
(2014/0248310-0) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI AGRAVANTE : ANDYARA MARIA DA GRAÇA FONSECA DE
MENEZES TEIXEIRA ADVOGADOS : ANDYARA MENEZES TEIXEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR006606 NAPOLEAO
LYRIO TEIXEIRA NETO - PR036974 AGRAVADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ UFPR REPR. POR :
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL AGRAVADO : NELI KLEIN DO VALLE ADVOGADOS : CARLOS JOAQUIM DE
OLIVEIRA FRANCO - PR017916 LUCAS AIRES BENTO GRAF - DF013246 PATRÍCIA FRETTA NOGUEIRA DE LIMA
CABRAL E OUTRO(S) - PR035346 EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PARA CONHECIMENTO DE RECURSO INTEMPESTIVO. INCONFORMISMO COM RESULTADO DA
LIDE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 183 do CPC/1973 c/c artigo 223 do CPC/2015, decorrido o prazo para a
interposição do recurso, extingue-se o direito de praticar o ato, exceto se a parte comprovar a ocorrência de justa causa. 2.
Segundo consolidada jurisprudência, a tempestividade ématéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, a qualquer
tempo, pelo julgador. A justa causa, porém, justificante da interposição do recurso extemporâneo, deve ser comprovada na
vigência do prazo ou até 5 (cinco) dias após a cessação do impedimento. 3. Sendo intempestivo o recurso interposto pela ora
agravante, por não ter sido protocolado dentro do prazo legal, apresenta-se descabido o argumento da existência de força
maior, pois a recorrente apenas apresentou seus motivos sobre a alegada justa causa dias após a interposição do agravo
interno extemporâneo. 4. O mero inconformismo com o resultado da lide não pode servir de fundamento para interposição
reiterada de recursos, fato que pode ensejar a aplicação de multa pelo abuso no direito de recorrer. Precedentes da Corte
Especial. 5. Agravo improvido. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo, termos do voto do
Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha e Napoleão
Nunes Maia Filho. Brasília (DF), 16 de novembro de 2016(Data do Julgamento). MINISTRA LAURITA VAZ Presidente
MINISTRO JORGE MUSSI Relator
Diante de todo o exposto, INDEFIRO A INICIAL, uma vez que não foi cumprida no prazo estabelecido a diligência de
regularização da representação judicial, nos termos do art. 321, §único do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito, arquive-se.
Solonópole, 30 de julho de 2020.
Ana Celia Pinho Carneiro
Juíza Eleitoral

057ª Zona Eleitoral
Decisões
Processo 0600095-32.2020.6.06.0057
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 057ª ZONA ELEITORAL DE PACATUBA CE
REPRESENTAÇÃO (11541)
PROCESSO Nº 0600095-32.2020.6.06.0057
REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PACATUBA - CE MUNICIPAL Advogados do(a)
REPRESENTANTE: ANDRERSON RAFAEL CAVALCANTE NUNES - CE41438, MARIA VALBERLANIA DOS SANTOS CE24705 REPRESENTADO: CARLOMANO GOMES MARQUES
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de representação proposta pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB contra Carlomano Gomes Marques tendo por
fundamento a prática de conduta vedada a agentes públicos pela Lei nº 9.504/97, ocorrida em 21.05.2020, ocasião em que foi
publicizado um vídeo nas páginas institucionais da Prefeitura Municipal de Pacatuba junto aos aplicativos Facebook e
Instagram, no qual faz o representado referência àdistribuição de 11.000 (onze mil) kits de merenda escolar aos estudantes da
rede pública, vindo, em sequência, a Secretária de Educação, Eliane Almeida, também em vídeo, assim se pronunciar:
"Agradecer ao Prefeito Carlomano por esse olhar humano e por toda essa preocupação em estarmos juntos nesta luta".
Menciona que tais atitudes desbordaram da mera divulgação de ações do Município para promover a imagem do representado,
desestabilizando a isonomia aos candidatos ao pleito que se aproxima, uma vez que o representado se coloca como pré
candidato àreeleição. Pede, assim, tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao representado que se abstenha de
realizar qualquer publicidade que contenha sua imagem, além de excluir das redes sociais institucionais a publicação
questionada, aplicando-se multa em caso de realização de conduta ilícita. Requer, ainda, a procedência ao final com a
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confirmação da tutela de urgência pleiteada, reconhecendo-se a prática da conduta vedada e aplicando-se as sanções
previstas nos §§4º e 5º, do artigo 73 e 74, ambos da Lei nº 9.504/97.
Éo breve relatório. Decido.
Dispõe o artigo 73, §10º, da Lei nº 9.504/97, a vedação no ano em que se realizar a eleição da distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência
ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
Ao que se infere da presente representação, por conta da pandemia covid-19, o Município de Pacatuba está ou esteve a
distribuir a merenda escolar destinada aos alunos da rede pública para as suas famílias, com amparo no artigo 21-A, da Lei nº
11.947/2009, com redação dada pela Lei nº 13.987/2020, o que, em tese, não configura ilicitude.
Por outro lado, de acordo com a ata notarial ID 2970791, em pesquisa ao perfil da Prefeitura Municipal de Pacatuba junto
àrede social Facebook em 24.07.2020, foram postados dois vídeos com duas falas, uma do representado com o seguinte teor:
"Passando para fazer uma colocação que eu acho muito verdadeira. Onze mil kits alimentação para distribuir às crianças éque
estudam na rede pública". Em sequência, a outra como sendo de Eliane Almeida, com o seguinte teor: "A Prefeitura Municipal
de Pacatuba, através da Secretaria de Educação, vai está dando início no dia vinte e cinco de maio àdistribuição de onze mil
kits de alimentação para as famílias dos nossos alunos aqui de Pacatuba. As escolas vão estar entrando em contato com a
família né, com a pessoa responsável pelo aluno na escola, então assim eu quero aqui agradecer ao Prefeito Carlomano por
esse olhar humano, por toda essa preocupação em estarmos juntos nessa luta".
Como se observa, ao que indica referida ata notarial, se um dos vídeos inicia com mera divulgação da ação governamental de
distribuição dos kits de merendas, acaba o elaborado em sequência pela Sra. Eliane Almeida, que seria Secretária de
Educação segundo a representação, por enaltecer a figura pessoal do representado, atual Prefeito Municipal, na distribuição
noticiada.
O artigo 37, da CF/88, estabelece o princípio da impessoalidade como um dos basilares da administração pública. Por sua
vez, o §1º, do referido dispositivo constitucional reza que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
Além de tais dispositivos constitucionais, o artigo 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97, veda aos agentes públicos fazer ou permitir
uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público. Seu §4º estabelece que o descumprimento do disposto no referido
artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
Deste modo, em juízo de cognição sumária, reputo preenchidos os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, ainda que
parcialmente. Com efeito, diante das evidências de promoção pessoal do representado com a ação divulgada mostra-se
presente a probabilidade do direito nos termos do §4º, acima mencionado. O perigo da demora e o risco ao resultado útil do
processo também se mostram assentes, considerando a proximidade do pleito e a possibilidade concreta de interferência da
conduta na sua legitimidade, tornando necessário o provimento judicial antecipado, sob pena de ineficácia da medida.
Descabida, no entanto, determinação para que o representado se abstenha de realizar toda e qualquer publicidade que
contenha sua imagem como postulado, considerando o disposto no artigo 36-A, da Lei nº 9504/97, devendo eventual
irregularidade ser avaliada caso a caso, sob pena de cerceamento indiscriminado a todo e qualquer ato, inclusive aqueles que
não contenham ilicitude a ser reparada.
Isso posto, com amparo no artigo 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, concedo em parte a tutela de urgência pleiteada para determinar
ao representado que exclua das redes sociais institucionais publicações relativas àdistribuição de kits de merenda escolar a
familiares de alunos da rede pública municipal na parte em que vinculem tal conduta àsua figura pessoal, de modo que tais
divulgações tenham caráter meramente educativo, informativo ou de orientação social, o que deverá ser feito em prazo não
superior a 24h a contar da notificação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo de crime de
desobediência.
Por força do artigo 73, §12, da Lei nº 9.504/97, intime-se o representado da presente e notifique-se o mesmo do conteúdo da
petição, entregando-se-lhe a segunda via com as cópias dos demais documentos, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias,
ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível.
Intime-se o representante.
Pacatuba, 31 de julho de 2020
Giancarlo Antoniazzi Achutti.
Juiz da 057ª ZONA ELEITORAL DE PACATUBA CE

066ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
EDITAL Nº. 32/2020
(PRAZO DE 20 DIAS)
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA RENATA SANTOS NADYER BARBOSA, MMª JUÍZA ELEITORAL DA 66ª ZONA
ELEITORAL, RESPONDENDO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos políticos abaixo relacionados
apresentaram Declarações de Ausência de Movimentação de Recursos referentes ao exercício financeiro de 2019, prevista no
art. 28, § 3º da Resolução TSE nº 23.604/2019. Referidos documentos encontram-se disponíveis e digitalizados do Processo
judicial Eletrônico – PJE, para que no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, qualquer interessado possa
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impugná-los mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a existência de movimentação
financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período.
PROCESSO
060003969.2020.6.06.0066

PARTIDO
PARTIDO PROGRESSISTA
AQUIRAZ/CE

PRESIDENTE
NEY GIBSON FERREIRA
PIRES

TESOUREIRO
MARIA DE JESUS ALVES

060003362.2020.6.06.0066

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- PSB AQUIRAZ/CE

RONALDO
SILVA

JOCELIA
JOAO
NASCIMENTO

060003192.2020.6.06.0066

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO PTC AQUIRAZ/CE

CARLOS
ROBSON
SOARES LEITE

FRANCISCO AURELIO DA
SILVA

060003884.2020.6.06.0066

PARTIDO
LIBERAL
AQUIRAZ/CE

BRUNO
GONCALVES

ALEXANDRE
CARLOS
ALMEIDA DE MEDEIROS

060004054.2020.6.06.0066

PARTIDO
DEMOCRATICO
TRABALHISTA – PDT AQUIRAZ/CE

EDSON SA

JOSE IVANILDO SARAIVA
CUNHA

060003010.2020.6.06.0066

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD AQUIRAZ/CE

ANTONIO
AGENOR
CAVALCANTE MOTA

JULIANO
GOULART

-

-

PP

PL

LIMA

DA

BARROS

DO

BARBOSA

E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou a MMª. Juíza Eleitoral que se publicasse o presente edital no lugar de
costume do Cartório Eleitoral e no Diário de Justiça Eletrônico. Dado e passado nesta 66ª Zona Eleitoral de Aquiraz/CE, em 30
de julho de 2020. Eu, Erick Matheus Gonçalves Vieira, Técnico Judiciário da 066ª ZE digitei o presente edital.
RENATA SANTOS NADYER BARBOSA
Juíza Eleitoral da 066ª ZE de Aquiraz/CE

068ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600025-79.2020.6.06.0068
JUSTIÇA ELEITORAL 068ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600025-79.2020.6.06.0068 / 068ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPE CE
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - ARARIPE - CE - MUNICIPAL, ROMMEL RODRIGUES DE
ALENCAR, JOSE HUMBERTO DE ALENCAR FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: ANA KEIVE CABRAL MOREIRA ALENCAR - CE17790 Advogado do(a) REQUERENTE: ANA
KEIVE CABRAL MOREIRA ALENCAR - CE17790 Advogado do(a) REQUERENTE: ANA KEIVE CABRAL MOREIRA
ALENCAR - CE17790
EDITAL Nº 32/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDOS POLÍTICOS –Araripe/ Potengi
De ordem do Exmo. Sr. Dr. Djalma Sobreira Dantas Junior, Juiz Eleitoral, em respondência da 68ª Zona Eleitoral de
Araripe/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, nos termos da Resolução 23.604/2019, que o Partido Trabalhista Brasileiro –PTB– do município de Araripe,
apresentou, através de seu presidente Rommel Rodrigues de Alencar e de seu tesoureiro Jose Humberto de Alencar Filho, a
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS referente àprestação de contas anual do EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019, processo PJE nº 0600025-79.2020.6.06.0068. Faculta-se, portanto, 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 se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral, em respondência desta 68ª
Zona do Ceará a publicação do presente edital no Diário de Justiça Eletrônico –DJE- e no átrio deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Araripe-Ceará, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020. Para constar, eu,
Raimundo Daywid Costa Diógenes, Chefe do Cartório, digitei, conferi e subscrevi de ordem do MM. Juiz Eleitoral, conforme
autorização constante da Portaria nº 01/2020.
Araripe-Ceará, 31/07/2020.
Assinatura Eletrônica
Raimundo Daywid Costa Diogenes
Chefe do Cartório Eleitoral da 68ª ZE/CE
(De ordem - Portaria nº 01/2020)
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Processo 0600019-72.2020.6.06.0068
JUSTIÇA ELEITORAL 068ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPE CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600019-72.2020.6.06.0068 / 068ª ZONA ELEITORAL DE ARARIPE CE
REQUERENTE: DIRETORIO - PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT - POTENGI/CE INTERESSADO: NICODEMOS
RODRIGUES DA FONSECA
Advogado do(a) REQUERENTE: SELUMIEL LEITE DE ALENCAR - CE29256 Advogado do(a) INTERESSADO: SELUMIEL
LEITE DE ALENCAR - CE29256
EDITAL Nº 31/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDOS POLÍTICOS –Araripe/ Potengi
De ordem do Exmo. Sr. Dr. Djalma Sobreira Dantas Junior, Juiz Eleitoral, em respondência da 68ª Zona Eleitoral de
Araripe/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, nos termos da Resolução 23.604/2019, que o partido dos trabalhadores –PT –do município de Potengi,
apresentou, através de seu presidente Nicodemos Rodrigues da Fonseca e de sua tesoureira Ana Maria Rodrigues Mendes de
Souza, documentação relativa àprestação de contas, de forma simplificada autorizada pela resolução de regência, referente
àprestação de contas anual do EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, processo PJE nº 0600019-72.2020.6.06.0068. Faculta-se,
portanto, 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 se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral, em respondência desta 68ª
Zona do Ceará a publicação do presente edital no Diário de Justiça Eletrônico –DJE- e no átrio deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Araripe-Ceará, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020. Para constar, eu,
Raimundo Daywid Costa Diógenes, Chefe do Cartório, digitei, conferi e subscrevi de ordem do MM. Juiz Eleitoral, conforme
autorização constante da Portaria nº 01/2020.
Araripe-Ceará, 31/07/2020.
Assinatura Eletrônica
Raimundo Daywid Costa Diogenes
Chefe do Cartório Eleitoral da 68ª ZE/CE
(De ordem - Portaria nº 01/2020)

075ª Zona Eleitoral
Decisões
Processo 0600052-41.2020.6.06.0075
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ 75ª ZONA ELEITORAL - JAGUARUANA/CE
Fórum Desembargador Francisco Nogueira Sales Rua Coronel Raimundo Francisco, s/n, Centro, Jaguaruana/CE, CEP:
62.823-000 Tel./Fax.: (85) 3453-3575. E-mail: ze075@tre-ce.jus.br
PROCESSO PJe N.º 0600052-41.2020.6.06.0075 REPRESENTAÇÃO (11541) REPRESENTANTE: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO Advogado do(a) REPRESENTANTE: DANIELLI GONDIM CAMPELO - CE18218-B REPRESENTADO:
MARCELLE NUNES BEZERRA BARBOSA REPRESENTADO: FRANK GOMES FREITAS REPRESENTADO: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL ITAICABA REPRESENTADO: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Trata-se de Representação por propaganda eleitoral extemporânea/antecipada interposta pelo Partido Social Democrático
(PSD –55) de Itaiçaba/CE em face de Marcelle Nunes Bezerra Barbosa, Frank Gomes Freitas, pretenso pré-candidato ao cargo
de prefeito do aludido município nas Eleições 2020, Partido Democratico Trabalhista (PDT –12) de Itaiçaba/CE e Facebook
Serviços Online do Brasil LTDA.
Inicialmente conheço e recebo a presente ação, porquanto encontra-se devidamente instruída e atendeu os pressupostos
processuais de cabimento.
No caso em apreço, o Partido Social Democrático (PSD - 55) ajuizou Representação com pedido de liminar, argumentando que
a Sra. Marcelle Nunes Bezerra Barbosa postou, no dia 15 de julho de 2020, em sua página pessoal da rede social Facebook,
um vídeo contendo propaganda eleitoral extemporânea/antecipada irregular em favor do Sr. Frank Gomes Freitas, pretenso
pré-candidato do ao cargo de prefeito do município de Itaiçaba/CE pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT –12), o qual
também foi elencado como beneficiário de tal propaganda.
Colacionando diversos prints da aludida rede social e do link do vídeo, aduziu ser fato público e notório que o Sr. Frank Gomes
Freitas éo pré-candidato do PDT/Itaiçaba, e que o próprio já declarou sua pré-candidatura em transmissão ao vivo ( live) na
rede social Instagram. Alegou por fim que, como seu perfil no Facebook foi diversas vezes marcado por usuários que
compartilharam o vídeo e as fotos ora em análise, éindubitável o seu total e prévio conhecimento acerca da propaganda
irregular.
Requereu liminarmente a retirada do material postado no Facebook, considerado pelo requerente, propaganda extemporânea,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária. Pleiteia-se ainda o recebimento e processamento da presente
ação, a citação dos representados, para apresentação de defesa e a condenação de cada representado, em caráter definitivo,
àsanção de multa prevista no art. 36, §3º, da Lei n.º 9.504/97 e no art. 2º, §4º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019, no valor
máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Éo relatório. Decido.
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As representações, impugnações e reclamações são remédios jurídicos processuais que visam cessar fatos ilícitos que
afrontam preceitos da Lei Eleitoral. Na seara eleitoral, a Resolução TSE n.º 23.608/2019 regulamenta as representações,
reclamações e pedidos de resposta previstos na Lei n.º 9.504/97 para as eleições, enquanto que a Resolução TSE n.º
23.610/2019 dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha
eleitoral e o Provimento CRE/CE n.º 10/2020 estabelece as rotinas relativas ao exercício do poder de polícia sobre a
propaganda eleitoral no Estado do Ceará nas Eleições Municipais de 2020.
O direito àliberdade de expressão e àlivre manifestação de pensamento éinerente àprópria democracia, não sendo razoável a
censura ao cidadão, proibindo-o de se manifestar em qualquer ambiente, seja virtual ou real, sobre as suas ideias.
Nesse sentido, a Resolução TSE n.º 23.610/2019 dispõe, no art. 27, que a propaganda eleitoral na internet épermitida a partir
de 16 de agosto do ano da eleição, estando assegurada a livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável, inclusive se ocorrerem antes da data supracitada, desde que não haja ofensa àhonra ou àimagem de candidatos,
partidos e coligações ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Destaca-se que, nas Eleições Municipais 2020,
excepcionalmente tal data foi alterada em razão da Emenda Constitucional n.º 107.
Já no caput e nos incisos do art. 3º da mesma resolução, bem como no art. 36-A da Lei n.º 9.504/97, estão elencadas
situações que não configuram propaganda eleitoral extemporânea/antecipada, contanto que não envolvam pedido explícito de
voto, incluindo a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos
pessoais e aplicativos ( apps).
Sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que a Lei n.º 13.165/2015, ao alterar o
art. 36-A da Lei n.º 9.504/97, afastou a ilicitude que antes recaía sobre a menção àpretensa candidatura e a exaltação de
qualidades de pré-candidatos, ocorridas antes do previsto pelo art. 36 desta lei, desde que não envolvam pedido explícito de
voto.
Nesse sentido temos o seguinte julgado do TSE:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. (LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 36-A). DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM EM FACEBOOK. ENALTECIMENTO DE PARTIDO POLÍTICO.
MENÇÃO ÀPOSSÍVEL CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMO
EXERCÍCIO DA LIBERDADE JUSFUNDAMENTAL DE INFORMAÇÃO. ULTRAJE ÀLEGISLAÇÃO ELEITORAL NÃO
CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar direito moral do indivíduo, mas também por
consubstanciar valor fundamental e requisito de funcionamento em um Estado Democrático de Direito, motivo por que o direito
de expressar-se –e suas exteriorizações (informação e de imprensa) –ostenta uma posição preferencial ( preferred position)
dentro do arquétipo constitucional das liberdades.
2. A proeminência da liberdade de expressão deve ser trasladada para o processo político-eleitoral, mormente porque os
cidadãos devem ser informados da variedade e riqueza de assuntos respeitantes a eventuais candidatos, bem como das ações
parlamentares praticadas pelos detentores de mandato eletivo (FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do
Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016 - prelo)
3. A ratio essendi subjacente ao art. 36, caput, da Lei das Eleições, que preconiza que a propaganda eleitoral somente será
admitida após 15 de agosto do ano das eleições, éevitar, ou, ao menos, amainar a captação antecipada de REspe n° 5124.2016.6.13.0052/MG 2 votos, visando a não desequilibrar a disputa eleitoral, vulnerar o postulado da igualdade de chances
entre os candidatos e, no limite, comprometer a própria higidez do prélio eleitoral.
4. A ampla divulgação de ideias fora do período eleitoral propriamente dito se ancora em dois postulados fundamentais: no
princípio republicano, materializado no dever de prestação de contas imposto aos agentes eleitos de difundirem atos
parlamentares e seus projetos políticos àsociedade; e no direito conferido ao eleitor de acompanhar, de forma abrangente, as
ideias, convicções, opiniões e plataformas políticas dos representantes eleitos e dos potenciais candidatos acerca dos mais
variados temas debatidos na sociedade, de forma a orientar a formação de um juízo mais consciente e responsável, quando do
exercício de seu ius suffragii.
5. A propaganda eleitoral extemporânea consubstancia, para assim ser caracterizada, ato atentatório àisonomia de chances,
àhigidez do pleito e àmoralidade que devem presidir a competição eleitoral, de maneira que, não ocorrendo in concrecto
quaisquer ultraje a essa axiologia subjacente, a mensagem veiculada encerrará livre e legítima forma de exteriorizar seu
pensamento dentro dos limites tolerados pelas regras do jogo democrático.
(...)
7. A menção àpretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, nos termos da redação
conferida ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015, não configuram propaganda extemporânea, desde que não envolvam pedido
explícito de voto.
(...)
9. Recurso especial provido.
(REspe n.º 51-24/MG, Rel. Min. Luiz Fux, PSESS de 18.10.2016 - grifei)
Na mesma razão, julgou o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará:
(RECURSO ELEITORAL nº 31196 - Barreira/CE, Rel. Ricardo Cunha Porto, DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 90, Data
17/05/2017, Página 10 - grifei)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PUBLICAÇÕES NO FACEBOOK. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS PELOS PRÉ-CANDIDATOS. ELEITOR.
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA E FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A SUA LIGAÇÃO COM CANDITADO OU
PARTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As manifestações identificadas dos eleitores na internet, verdadeiros detentores do poder democrático, somente são
passíveis de limitação quando ocorrer ofensa àhonra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
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2. Não tendo sido identificada nenhuma ofensa àhonra de terceiros, falsidade, utilização de recursos financeiros públicos ou
privados, interferência de órgãos estatais ou de pessoas jurídicas e, sobretudo, não estando caracterizado ato ostensivo de
propaganda eleitoral, a livre manifestação do pensamento não pode ser limitada (Precedentes, TSE - REspe 2949 RJ, Relator
Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, julgado em 05/08/2014, publicado no DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data
25/08/2014, Página 164-165).
3. Não havendo prova de que o eleitor se confunde ou age a mando de candidato, partido político ou coligação, não há que se
falar descumprimento da norma legal.
4. A ausência de informações sobre a data da publicação de pré-candidato, somado àfalta de pedido explícito de voto, impede
a possibilidade de reconhecimento de transgressão ànorma que veda a propaganda antecipada.
5. Recurso conhecido, mas não provido.
Decisão:
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
(RECURSO ELEITORAL nº 4005 - Morada Nova/CE, Rel. Joriza Magalhães Pinheiro, DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
34, Data 16/02/2017, Página 10 - grifei)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. INTERNET. REDE SOCIAL
FACEBOOK. APLICAÇÃO DO ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. EVENTO ABERTO AO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA E EVENTO PELA REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE VOTOS.
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A propaganda eleitoral em geral, inclusive a veiculada na internet, épermitida após o dia 15 de agosto do corrente ano, nos
termos do art. 36 c/c art. 57-A da Lei nº 9.504/97.
2. A legislação vigente autoriza que aquele que pretende concorrer nas eleições divulgue seu nome como pré-candidato,
inclusive podendo enaltecer suas qualidades pessoais. Inteligência do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com redação alterada pela
Lei nº 13.165/15.
3. In casu, as mensagens e imagens divulgadas em perfil da rede social Facebook dos recorridos não configuram atos de
propaganda eleitoral extemporânea, porquanto ausente pedido explícito de voto.
Decisão:
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Em sede de pedido de tutela de urgência, o representante alegou estar comprovada a irregularidade da propaganda contida no
vídeo e imagens postados no Facebook, diante do pedido explícito e expresso do voto. Ressalta a necessidade da retirada da
propaganda, para que os eleitores não sejam por ela influenciados, evitando assim o desequilíbrio na disputa às Eleições que
se aproximam.
Segundo a legislação processual civil, para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a demonstração cristalina da
existência concomitante dos requisitos legais autorizadores, ou seja, a existência, de plano, de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC).
Rege este tipo de tutela acautelatória o princípio da menor restrição possível, segundo o qual a medida constritiva deverá ser
suficiente a resguardar e a minimizar os efeitos nocivos sobre o direito em jogo.
Na situação posta em escrutínio, entendo inexistirem os requisitos necessários àconcessão da tutela de urgência, pois as
partes que compõem o polo passivo não pediram explicitamente, o voto do eleitor para o pretenso candidato do PDT/Itaiçaba
nas Eleições Municipais 2020.
ÀJustiça Eleitoral compete a fiscalização da propaganda eleitoral e a retirada de circulação da propaganda nociva e/ou
proibida, sem prejuízo do respeito àdemocracia e àliberdade de expressão.
Ante o exposto, com fulcro no art. 36-A da Lei n.º 9.504/97 e no art. 3º da Resolução TSE n.º 23.610/2019, INDEFIRO o pedido
de tutela de emergência, por não vislumbrar periculum in mora para tal concessão.
Citem-se os representados para que apresentem defesa, no prazo de 2 (dois) dias, nos termos do art. 18 da Resolução TSE
n.º 23.608/2019.
Com ou sem apresentação de defesa, dê se vista ao Ministério Público Eleitoral, para emissão de parecer, no prazo de 1 (um)
dia (art. 19 da Resolução TSE n.º 23.608/2019).
Posteriormente, retornem-me conclusos. Expedientes necessários.
Jaguaruana/CE, 30 de julho de 2020.
MAGNO ROCHA THÉ MOTA
Juiz da 75ª ZE/CE (respondendo)

088ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600009-65.2020.6.06.0088
JUSTIÇA ELEITORAL 088ª ZONA ELEITORAL DE EUSÉBIO CE
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600009-65.2020.6.06.0088 / 088ª ZONA ELEITORAL DE EUSÉBIO CE
REPRESENTANTE: DEMOCRATAS - DEM - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Advogado do(a) REPRESENTANTE: HENRIQUE ANDRADE GIRAO - CE24625
REPRESENTADO: RENATO FEITOSA DE ALMEIDA
Advogado do(a) REPRESENTADO: JOSE WAGNER MATIAS DE MELO - CE17785
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INTIMAÇÃO O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.S.ª a respeito da interposição de RECURSO INOMINADO nos
autos em epígrafe, podendo, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 1 dia. EUSÉBIO, 30 de julho de 2020.

098ª Zona Eleitoral
Editais
Processo 0600015-42.2020.6.06.0098
JUSTIÇA ELEITORAL 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600015-42.2020.6.06.0098 / 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP, JOAO BOSCO RIOS, DANIELL DE MESQUITA RIOS
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX SANFORD RANGEL XEREZ - CE33982
REQUERIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
EDITAL N.º 21/2020
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 Progressistas, 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
30 (trinta) 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
Processo 0600014-57.2020.6.06.0098
JUSTIÇA ELEITORAL 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600014-57.2020.6.06.0098 / 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO, FRANCISCO JOSE DE VASCONCELOS, JEANE MARIA GIFFONY
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO WESLEY DE VASCONCELOS SILVEIRA - CE28843
REQUERIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE ITAREMA CE
EDITAL n.º 20/2020
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 Socialista Brasileiro, 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 30 (trinta) dias do mês de julho de 2020. Eu, Francisco Carlos Pereira Campos, Chefe de Cartório, preparei e
conferi o presente edital, que ésubscrito pela MMª Juíza Eleitoral.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral

104ª Zona Eleitoral
Despachos
Processo 0600112-45.2020.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL 104ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600112-45.2020.6.06.0000
REQUERENTE: DEMOCRATAS MARACANAU
Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA VIANA - CE1528700-A
Finalidade: Fica o advogado acima identificado intimado do inteiro teor do despacho, abaixo transcrito, exarado pela MM.ª
Juíza Eleitoral nos autos epigrafados (ID 2940197) para apresentar procurações ad juditia em nome das pessoas físicas dos
representantes financeiros (presidente e tesoureiro) do Partido Requerente no prazo de 15 (quinze) dias:
“DESPACHO
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Como medida sanatória, determino ao Cartório Eleitoral proceder àintimação do representante judicial constituído nos
presentes autos digitais (ID 1254320) para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, procurações ad juditia em nome das
pessoas físicas dos representantes financeiros (presidente e tesoureiro) do Partido Requerente, em cumprimento às
disposições dos artigos 31, inciso II, e 32, §2º, ambos da Resolução nº 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, c/c a
Resolução nº 549/2014 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
MARACANAÚ, 23 de julho de 2020.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
JUÍZA TITULAR DA 104ª ZONA ELEITORAL
MARACANAÚ CE”
Processo 0600033-88.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 104ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600033-88.2020.6.06.0122
REQUERENTE: REPUBLICANOS - MARACANAU - CE - MUNICIPAL RESPONSÁVEL: PEDRO RODRIGUES DE PAULA,
JONATHAN FERNANDES DE PAULA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAFAELA ALVES BEZERRA - CE28860 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAFAELA
ALVES BEZERRA - CE28860 REQUERIDO: JUÍZO DA 104ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
Finalidade: Fica a advogada acima identificada intimada do inteiro teor do despacho, abaixo transcrito, exarado pela MM.ª
Juíza Eleitoral nos autos epigrafados (ID 2936154) para apresentar procuração ad juditia em nome da pessoa jurídica do
Partido Requerente no prazo de 15 (quinze) dias:
“DESPACHO
Como medida sanatória, determino ao Cartório Eleitoral proceder àintimação da representante judicial constituída nos
presentes autos digitais (IDs 1150509 e 1150706) para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, procuração ad juditia em
nome do Partido Requerente (pessoa jurídica), em cumprimento às disposições do artigo 31, inciso II, da Resolução nº
23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, c/c a Resolução nº 549/2014 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
MARACANAÚ, 23 de julho de 2020.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
JUÍZA TITULAR DA 104ª ZONA ELEITORAL
MARACANAÚ CE”
Processo 0600009-60.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 104ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600009-60.2020.6.06.0122
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT - DIRETORIO MUNICIPAL MARACANAU CE
RESPONSÁVEL: VALCLECIA FLORENCIO CORDEIRO LIMA, JOSE WELDIMAR DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAUL CARDOSO PINHEIRO - CE36464
Finalidade: Fica o advogado acima identificado intimado do inteiro teor do despacho, abaixo transcrito, exarado pela MM.ª
Juíza Eleitoral nos autos epigrafados (ID 2934203) para apresentar procurações ad juditia em nome das pessoas físicas dos
representantes financeiros (presidente e tesoureiro) do Partido Requerente no prazo de 15 (quinze) dias:
“DESPACHO
Como medida sanatória, determino ao Cartório Eleitoral proceder àintimação da representante judicial constituída nos
presentes autos digitais (ID 627684) para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, procurações ad juditia em nome das
pessoas físicas dos representantes financeiros (presidente e tesoureiro) do Partido Requerente, em cumprimento às
disposições dos artigos 31, inciso II, e 32, §2º, ambos da Resolução nº 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, c/c a
Resolução nº 549/2014 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Determino, ainda, que o Cartório Eleitoral certifique a existência ou não de feito, em meio físico ou digital, referente ao
exercício financeiro em referência pelo Partido Requerente e, em caso positivo, sua atual movimentação.
Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
MARACANAÚ, 23 de julho de 2020.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
JUÍZA TITULAR DA 104ª ZONA ELEITORAL
MARACANAÚ CE”
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Processo 0600042-50.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 104ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600042-50.2020.6.06.0122
REQUERENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB MARACANAU
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO QUEIROZ DE FREITAS - CE2315100-A
Finalidade: Fica o advogado acima identificado intimado do inteiro teor do despacho, abaixo transcrito, exarado pela MM.ª
Juíza Eleitoral nos autos epigrafados (ID 2939453) para apresentar procurações ad juditia em nome das pessoas físicas dos
representantes financeiros (presidente e tesoureiro) do Partido Requerente no prazo de 15 (quinze) dias:
“DESPACHO
Como medida sanatória, determino ao Cartório Eleitoral proceder àintimação do representante judicial constituído nos
presentes autos digitais (ID 1642622) para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, procurações ad juditia em nome das
pessoas físicas dos representantes financeiros (presidente e tesoureiro) do Partido Requerente, em cumprimento às
disposições dos artigos 31, inciso II, e 32, §2º, ambos da Resolução nº 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, c/c a
Resolução nº 549/2014 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
MARACANAÚ, 24 de julho de 2020.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
JUÍZA TITULAR DA 104ª ZONA ELEITORAL
MARACANAÚ CE”
Processo 0600010-45.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 104ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600010-45.2020.6.06.0122
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES PT - DIRETORIO MUNICIPAL MARACANAU CE
RESPONSÁVEL: VALCLECIA FLORENCIO CORDEIRO LIMA, JOSE WELDIMAR DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAUL CARDOSO PINHEIRO - CE36464
Finalidade: Fica o advogado acima identificado intimado do inteiro teor do despacho, abaixo transcrito, exarado pela MM.ª
Juíza Eleitoral nos autos epigrafados (ID 2935165) para apresentar procurações ad juditia em nome das pessoas físicas dos
representantes financeiros (presidente e tesoureiro) do Partido Requerente no prazo de 15 (quinze) dias:
“DESPACHO
Como medida sanatória, determino ao Cartório Eleitoral proceder àintimação do representante judicial constituído nos
presentes autos digitais (ID 627854) para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, procurações ad juditia em nome das
pessoas físicas dos representantes financeiros (presidente e tesoureiro) do Partido Requerente, em cumprimento às
disposições dos artigos 31, inciso II, e 32, §2º, ambos da Resolução nº 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, c/c a
Resolução nº 549/2014 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
MARACANAÚ, 23 de julho de 2020.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
JUÍZA TITULAR DA 104ª ZONA ELEITORAL
MARACANAÚ CE”
Processo 0600035-58.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 104ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600035-58.2020.6.06.0122
REQUERENTE: REPUBLICANOS - MARACANAU - CE –MUNICIPAL
RESPONSÁVEL: JONATHAN FERNANDES DE PAULA
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAELA ALVES BEZERRA - CE28860 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: RAFAELA
ALVES BEZERRA - CE28860
Finalidade: Fica a advogada acima identificada intimada do inteiro teor do despacho, abaixo transcrito, exarado pela MM.ª
Juíza Eleitoral nos autos epigrafados (ID 2938984) para apresentar procurações ad juditia em nome da pessoa física do
representante financeiro (presidente) do Partido Requerente no prazo de 15 (quinze) dias:
“DESPACHO
Como medida sanatória, determino ao Cartório Eleitoral proceder àintimação da representante judicial constituída nos
presentes autos digitais (IDs 1150912 e 1150913) para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, procuração ad juditia em
nome da pessoa física do representante financeiro (presidente) do Partido Requerente, em cumprimento às disposições dos
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artigos 31, inciso II, e 32, §2º, ambos da Resolução nº 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, c/c a Resolução nº 549/2014
do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Determino, ainda, que o Cartório Eleitoral certifique a existência ou não de feito, em meio físico ou digital, referente ao
exercício financeiro em referência pelo Partido Requerente e, em caso positivo, sua atual movimentação.
Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
MARACANAÚ, 23 de julho de 2020.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
JUÍZA TITULAR DA 104ª ZONA ELEITORAL
MARACANAÚ CE”
Processo 0600043-35.2020.6.06.0122
JUSTIÇA ELEITORAL 104ª ZONA ELEITORAL DE MARACANAÚ CE
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600043-35.2020.6.06.0122
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO QUEIROZ DE FREITAS - CE2315100-A
Finalidade: Fica o advogado acima identificado intimado do inteiro teor do despacho, abaixo transcrito, exarado pela MM.ª
Juíza Eleitoral nos autos epigrafados (ID 2939702) para apresentar procurações ad juditia em nome das pessoas físicas dos
representantes financeiros (presidente e tesoureiro) do Partido Requerente no prazo de 15 (quinze) dias:
“DESPACHO
Como medida sanatória, determino ao Cartório Eleitoral proceder àintimação do representante judicial constituído nos
presentes autos digitais (ID 1642765) para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, procurações ad juditia em nome das
pessoas físicas dos representantes financeiros (presidente e tesoureiro) do Partido Requerente, em cumprimento às
disposições dos artigos 31, inciso II, e 32, §2º, ambos da Resolução nº 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, c/c a
Resolução nº 549/2014 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
MARACANAÚ, 24 de julho de 2020.
NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
JUÍZA TITULAR DA 104ª ZONA ELEITORAL
MARACANAÚ CE”

108ª Zona Eleitoral
Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377)
PROCESSO Nº 0600005-65.2020.6.06.0108
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Advogado do(a) REQUERENTE: THOMAS LUCAS VERAS DA SILVA – CE3482100-A
DESPACHO
R.h.
Vistos.
Tendo em vista o Parecer do Ministério Público Eleitoral (ID nº 2829917) nos termos do art. 44, inciso IV, da Resolução do TSE
nº 23.604/2019, DETERMINO A INTIMAÇÃO do Movimento Democrático Brasileiro de Chaval/CE, na pessoa de seu
representante legal, para prestar os devidos esclarecimentos, no prazo de 03 (três) dias, em relação a existência de contas
bancárias, incluindo seus extratos, referente ao pedido de regularização das contas partidárias de 2014.
Expedientes necessários.
Chaval/CE, 31 de julho de 2020.
THALES PIMENTEL SABOIA
Juiz da 108ª Zona Eleitoral Chaval/Barroquinha

118ª Zona Eleitoral
Editais
SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES
EDITAL Nº 20/2020
EDITAL REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES CANCELADAS OU SUSPENSAS PELO JUÍZO ELEITORAL DA 118ª ZONA/CE
PRAZO: 10 dias
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A Dra. MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU, Juíza da 118ª ZE/CE, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade
com o art. 77, inc. II, do Código Eleitoral.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, que as relações contendo nome, número de
título eleitoral, tipo e data de ocorrência do ASE das pessoas que tiveram suas inscrições canceladas ou suspensas, no mês
de julho de 2020, estão disponíveis através de solicitação encaminhada para o endereço eletrônico da 118ª ZE/CE
(ze118@tre-ce.jus.br), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, ofereçam contestação, caso queiram, e, nos termos da
Legislação vigente.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de 2020. Eu, Humberto Mourão
Albano Filho, Chefe do Cartório Eleitoral 118ª ZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza
Eleitoral, Dra. Mirian Porto Mota Randal Pompeu.
Mirian Porto Mota Randal Pompeu
Juíza Eleitoral da 118ª Zona/CE
(assinado eletronicamente)

120ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 14/2020 - Declarações de ausencias de movimentação de recursos - Exercício 2019.
EDITAL Nº 014 /2020
O Excelentíssimo Sr. Dr. Jose Coutinho Tomaz filho, MMº. Juiz Eleitoral pela 120ª ZE/Caucaia-Ce, no uso de suas atribuições
legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que os partidos políticos abaixo
relacionados, sediados no município de Caucaia, Estado do Ceará, apresentaram declarações de ausência de movimentação
de recursos referentes ao Exercício de 2019. Faculta-se a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação, a qual deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, tudo
conforme o previsto no art. 44, I da Res. TSE nº 23.604/2019:
Caucaia:
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN
Presidente - MAURICIO DE ANDRADE CARNEIRO
Tesoureiro - JOSE FLAUBER LIMA DA SILVA FURTADO
Autos Nº - 0600029-48.2020.6.06.0123
PARTIDO SOCIAL CRISTAO – PSC
Presidente - KELLY MARIA CARDOSO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE
Tesoureiro - ANA BEATRIZ ANGELO MOREIRA
Autos Nº 0600034-70.2020.6.06.0123
PARTIDO VERDE - PV
Presidente - ANTONIO HOLANDA LIMA
Tesoureiro - SEBASTIAO CEZAR FERREIRA FREITAS
Autos Nº 0600041-62.2020.6.06.0123
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
Presidente Estadual - HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO,
Tesoureiro Estadual – MIRI ROTEX JOÃO PAVAN
Autos Nº 0600042-47.2020.6.06.0123
PATRIOTA – CAUCAIA
Presidente – SILVIO DE ALENCAR MARTINS
Tesoureiro – REINALDO VIANA DE LIMA
Autos Nº 0600030-33.2020.6.06.0123
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B
Presidente – LUIS CARLOS PAES DE CASTRO
Tesoureiro – SONIA MARIA PINHEIRO DE BARROS
Autos Nº 0600031-18.2020.6.06.0123
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
Presidente - ERIKA GONCALVES AMORIM
Tesoureiro - JOSE CLAUDEMIR PEREIRA PIRES
Autos Nº 0600032-03.2020.6.06.0123
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PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
Presidente - PAULO DE TARSO MAGALHAES GUERRA
Tesoureiro - EXPEDITO SILVINO DA SILVA
Autos Nº 0600019-04.2020.6.06.0123
AVANTE – CAUCAIA
Presidente - DIMAS MATIAS DA SILVA
Tesoureiro - FRANCISCO TIAGO ROCHA DE SOUSA
Autos Nº 0600015-64.2020.6.06.0123
SOLIDARIEDADE – CAUCAIA
Presidente – PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Tesoureiro – REGINA PEDROSA ALVES
Autos Nº 0600028-63.2020.6.06.0123
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB
Presidente – MAURO CESAR CORDEIRO LIMA
Tesoureiro – DALILA SOARES MENDES LIMA
Autos Nº 0600017-34.2020.6.06.0123
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
Presidente – ENEAS CAMPOS GOES
Tesoureiro – KALINE ZANDA VIEIRA RODRIGUES
Autos Nº 0600018-19.2020.6.06.0123
DEMOCRACIA CRISTÃ – CAUCAIA
Presidente – ANTONIO JORGE RANGEL DE MIRANDA
Tesoureiro – PAULO ROBERIO BENIGNO
Autos Nº 0600016-49.2020.6.06.0123
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Juiz Eleitoral a publicação no Diário de Justiça
Eletrônico (DJE) do TRE-CE. Dado e passado nesta cidade de Caucaia-CE, aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de dois
mil e vinte (2020). Eu, ____ (Guilherme Luis Bezerra Porto), Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral.
José Coutinho Tomaz Filho
Juiz eleitoral
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