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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 86/2019
Dispõe sobre o controle de acesso biométrico nas dependências da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e
dos Fóruns Eleitorais de Fortaleza e de Maracanaú.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições conferidas pelo art. 23, incisos
XXVII e XLIX, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONSIDERANDO as deliberações tomadas pela Comissão de Segurança Permanente deste Tribunal, instituída pela
Resolução TRE-CE n.° 532/2013,
CONSIDERANDO a aquisição e a instalação de catracas eletrônicas e licenças de software para controle de acesso à sede do
TRE-CE e aos Fóruns Eleitorais de Fortaleza e Maracanaú, conforme Contrato n.° 313/2018, e
CONSIDERANDO a necessidade de seguir as diretrizes dispostas nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça n.°
104/2010 e 176/2013, visando a aprimorar os mecanismos de segurança pessoal e patrimonial deste Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o controle de acesso biométrico à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e aos Fóruns Eleitorais de
Fortaleza e Maracanaú.
Art. 2º. A Secretaria deste Tribunal deverá implementar, em 30 (trinta) dias, o acesso biométrico nos prédios indicados no
artigo anterior.
Parágrafo único. O controle de acesso biométrico será estendido para outros prédios da Justiça Eleitoral do Ceará, na medida
do possível.
Art. 3o. Caberá à Seção de Portaria e Segurança (SEPOS) efetuar e acompanhar o controle de acesso biométrico, utilizandose de software específico para tal fim.
Parágrafo único. O sistema de controle de acesso biométrico poderá ser interligado aos sistemas de pessoal deste Tribunal,
caso haja viabilidade técnica.
Art. 4º A Diretoria-Geral editará ato normativo regulamentando a sistemática do controle de acesso biométrico aos prédios do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Art. 5º Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Diretoria-Geral.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Fortaleza-CE, 22 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE N.º 63/2019
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal,
RESOLVE designar RÉGIS MACHADO DE MELO, servidor requisitado para este Regional, para exercer a Função
Comissionada de Assistente I - Nível FC-1 do Cartório da 35ª Zona Eleitoral – Viçosa do Ceará.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 15 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE N.º 82/2019
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVIII, do Regimento Interno deste Tribunal,
RESOLVE designar ANTONIA PEREIRA DA SILVA, servidora requisitada deste Regional, para exercer a Função
Comissionada de Assistente I - Nível FC-1 do Cartório da 53ª Zona Eleitoral – Nova Olinda.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 21 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE N.º 76/2019
Altera a Portaria TRE-CE n.º 883/2015, a qual dispõe sobre o Comitê Gestor da Biometria do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceara.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso XXVII do Regimento Interno deste Tribunal e atendendo a solicitação contida no expediente PAD nº 3.350/2018,
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RESOLVE alterar a Portaria TRE/CE nº 883/2015 para excluir o servidor JOSÉ ROMAICO DE CARVALHO da condição de
membro da Comissão da Biometria da Justiça Eleitoral do Ceará.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 18 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA JUIZ DA 15ª ZE - ICO
PORTARIA N.º 81/2019 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar o Dr. BRUNO GOMES BENIGNO SOBRAL, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da
Comarca de Icó, para responder pela 15ª Zona Eleitoral, sediada nesse município, no período de 7.1.2019 a 26.1.2019,
durante as férias do titular, Dr. Francisco Ireilton Bezerra Freire. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza,
21 de janeiro de 2019.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO
PORTARIA N.º 20/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XLII do
artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, e tendo em vista a decisão exarada no Processo Administrativo Digital – PAD
n.º 23.515/2018, RESOLVE conceder a Rodrigo Santos Rocha, Analista Judiciário – Área Judiciária, do quadro efetivo deste
Regional, lotado na 32ª Zona Eleitoral - Camocim, licença para capacitação no período de 04/02/2019 a 1°/03/2019, por
considerar que, no interesse da Administração, se trata de prazo razoável para o afastamento em tela, nos termos do artigo 87
da Lei n.º 8.112/1990 e da Resolução TSE n.º 23.507/2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
PORTARIA N.º 57/2019
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XLII do
artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, e tendo em vista a decisão exarada no Processo Administrativo Digital – PAD
n.º 22.605/2018, RESOLVE conceder a Evanilde Gomes de Albuquerque Henriksson, Técnica Judiciária – Área
Administrativa, do quadro efetivo deste Regional, lotada na Seção de Processamento 1 - SPRO1, licença para capacitação no
período de 21/01/2019 a 19/02/2019, por considerar que, no interesse da Administração, se trata de prazo razoável para o
afastamento em tela, nos termos do artigo 87 da Lei n.º 8.112/1990 e da Resolução TSE n.º 23.507/2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 15 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 71/2019
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XLII do
artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, e tendo em vista a decisão exarada no Processo Administrativo Digital – PAD
n.º 22.194/2018, RESOLVE conceder a Elandro Ribeiro Mendes, Analista Judiciário – Área Judiciária, do quadro efetivo deste
Regional, lotado na Diretoria do Fórum Eleitoral de Fortaleza - DIFOR, licença para capacitação no período de 28/01/2019 a
15/02/2019, por considerar que, no interesse da Administração, se trata de prazo razoável para o afastamento em tela, nos
termos do artigo 87 da Lei n.º 8.112/1990 e da Resolução TSE n.º 23.507/2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 16 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 72/2019
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XLII do
artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, e tendo em vista a decisão exarada no Processo Administrativo Digital – PAD
n.º 269/2019, RESOLVE conceder a Maria de Jesus Miranda de Oliveira, Técnica Judiciária – Área Administrativa, do quadro
efetivo deste Regional, lotada na Seção de Planejamento e Programas - SEPLA, licença para capacitação no período de
31.1.2019 a 1º.3.2019, por considerar que, no interesse da Administração, se trata de prazo razoável para o afastamento em
tela, nos termos do artigo 87 da Lei n.º 8.112/1990 e da Resolução TSE n.º 23.507/2017.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 16 de janeiro de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 13.850/2018. Espécie: Contrato 2/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e
ROBÉRIO PINTO FREIRE ME. Objeto: aquisição de água mineral natural, em garrafões de 20 litros, para abastecimento da
Sede do TRE/CE e Fórum Eleitoral. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 5.450/2005, Lei n.º 8.666/1993 e suas
alterações, bem como no PAD TRE n.º 13.850/2018. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e
pela contratada, Robério Pinto Freire. Data: 22/1/19.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 6/2019
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo na hipótese em
que o julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
RECURSO ELEITORAL Nº 59837 - CLASSE 30 (598-37.2016.6.06.0027)
ORIGEM: Crato-CE (27ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, Municipal
ADVOGADO(S): Davi França Araripe Cariri - OAB: 17.399/CE, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto - OAB: 2665/CE, Francisco
Maia Pinto Filho - OAB: 16275/CE
LITISCONSORTE(S): SAMUEL VILAR DE ALENCAR ARARIPE, Presidente
ADVOGADO(S): Davi França Araripe Cariri - OAB: 17.399/CE, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto - OAB: 2665/CE, Francisco
Maia Pinto Filho - OAB: 16275/CE
LITISCONSORTE(S): ALUISIO ANTONIO GOMES DE MATOS BRASIL, Presidente, DAVI FRANÇA ARARIPE CARIRI,
Tesoureiro
ADVOGADO(S): Davi França Araripe Cariri - OAB: 17.399/CE, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto - OAB: 2665/CE, Francisco
Maia Pinto Filho - OAB: 16275/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL
Decisões Monocráticas
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO Nº 33.050/2018
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): MANOEL MACIEL DE QUEIROZ, Candidato ao Cargo de Vereador
ADVOGADO(S): Francisco Cláudio Cavalcante da Silva - OAB: CE022624/CE
REF. RECURSO ELEITORAL Nº 630-08.2016.6.06.0006 – CLASSE 30
ORIGEM: CHORÓ-CE (6ª Zona Eleitoral - QUIXADÁ)
RELATOR: Juiz Cássio Felipe Goes Pacheco
RECORRENTE(S): MANOEL MACIEL DE QUEIROZ, Candidato ao Cargo de Vereador
ADVOGADO(S): Francisco Cláudio Cavalcante da Silva - OAB: CE022624/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
“Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face do acórdão de fls. 117/125,
complementado pelo aresto de fls. 148/160, o qual deu parcial provimento ao recurso de fls. 92/97, aprovando com ressalvas a
prestação de contas de Manoel Maciel de Queiroz, candidato ao cargo de vereador no município de Choró durante as Eleições
2016.
O recorrente fundamenta sua irresignação no artigo 121, §4º, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988 e artigo 276, inciso
I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral.

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

Ano 2019, Número 017

Fortaleza, quinta-feira, 24 de janeiro de 2019

Página 6

Em suas razões recursais (fls. 162/175), o Parquet Eleitoral aduz, em resumo, que as decisões exaradas por esta Corte
violaram o disposto nos artigos 14, inciso I; 15, caput; e 60, incisos I e II, todos da Resolução TSE n.° 23.463/2015. Argumenta
também que a interpretação aplicada ao caso dos autos diverge daquela adotada pelos egrégios Tribunais Regionais Eleitorais
de Sergipe (TRE/SE), Goiás (TRE/GO), Santa Catarina (TRE/SC) e Rio Grande do Sul (TRE/RS), ao julgarem processos
análogos. Por fim, pugna pela reforma integral dos arestos prolatados por este Regional, a fim de que sejam julgadas
desaprovadas as contas de campanha do recorrido. Requer ainda "que a parcela considerada como recurso de origem não
identificada seja submetida à disciplina do artigo 26 da Res. TSE n.° 23.463/2015".
É o relatório, no essencial.
Passo à análise da admissibilidade.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o Recurso Especial Eleitoral restringe-se à verificação da existência de
seus pressupostos gerais e específicos.
De início, observo que foram atendidos os pressupostos recursais genéricos intrínsecos e extrínsecos: cabimento, legitimidade,
interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade e regularidade formal.
Verifico também que foi observado o requisito do prequestionamento, porquanto as matérias suscitadas no presente recurso
foram debatidas e decididas por esta Corte nos arestos de fls. 117/125 e 148/160.
Além disso, a possibilidade de dissídio jurisprudencial também restou fundamentada na espécie, porquanto o recorrente
efetivou o respectivo cotejo analítico, "com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que demonstrem a
identidade de situações e a diferente interpretação dada a lei federal" (TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
n.º 659-88.2012.6.25.0032/SE - Relatora Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura - Publicado no DJE de 26/3/2015).
Conforme orientação expressa na Súmula n.° 28 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a divergência jurisprudencial apta a
fundamentar o recurso especial eleitoral interposto com base no artigo 276, inciso I, alínea "b", do Código Eleitoral "somente
estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e
o aresto recorrido".
ISSO POSTO, atendidos os requisitos necessários à sua interposição, dou seguimento ao recurso especial de fls. 162/175.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões.
Decorrido o prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
À Secretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.RECO
Fortaleza/CE, 28 de dezembro de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente”
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO Nº 32979/2018
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): EUGÊNIO FERREIRA DE SOUZA, Candidato ao Cargo de Vereador
ADVOGADO(S): Gladson Alves do Nascimento - OAB: CE010413/CE
REF. RECURSO ELEITORAL Nº 712-39.2016.6.06.0006 – CLASSE 30
ORIGEM: QUIXADÁ-CE (6ª Zona Eleitoral)
RELATOR: Juiz Cássio Felipe Goes Pacheco
RECORRENTE(S): EUGÊNIO FERREIRA DE SOUZA, Candidato ao Cargo de Vereador
ADVOGADO(S): Gladson Alves do Nascimento - OAB: CE010413/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
“Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face do acórdão de fls. 66/73,
complementado pelo aresto de fls. 94/106, o qual deu parcial provimento ao recurso de fls. 38/43, aprovando com ressalvas a
prestação de contas de Eugênio Ferreira de Souza, candidato ao cargo de vereador no município de Quixadá durante as
Eleições 2016.
O recorrente fundamenta sua irresignação no artigo 121, §4º, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988 e artigo 276, inciso
I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral.
Em suas razões recursais (fls. 108/121), o Parquet Eleitoral aduz, em resumo, que as decisões exaradas por esta Corte
violaram o disposto nos artigos 14, inciso I; 15, caput; e 60, incisos I e II, todos da Resolução TSE n.° 23.463/2015. Argumenta
também que a interpretação aplicada ao caso dos autos diverge daquela adotada pelos egrégios Tribunais Regionais Eleitorais
de Sergipe (TRE/SE), Goiás (TRE/GO), Santa Catarina (TRE/SC) e Rio Grande do Sul (TRE/RS), ao julgarem processos
análogos. Por fim, pugna pela reforma integral dos arestos prolatados por este Regional, a fim de que sejam julgadas
desaprovadas as contas de campanha do recorrido. Requer ainda "que a parcela considerada como recurso de origem não
identificada seja submetida à disciplina do artigo 26 da Res. TSE n.° 23.463/2015".
É o relatório, no essencial.
Passo à análise da admissibilidade.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o Recurso Especial Eleitoral restringe-se à verificação da existência de
seus pressupostos gerais e específicos.
De início, observo que foram atendidos os pressupostos recursais genéricos intrínsecos e extrínsecos: cabimento, legitimidade,
interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade e regularidade formal.
Verifico também que foi observado o requisito do prequestionamento, porquanto as matérias suscitadas no presente recurso
foram debatidas e decididas por esta Corte nos arestos de fls. 66/73 e 94/106.
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Além disso, a possibilidade de dissídio jurisprudencial também restou fundamentada na espécie, porquanto o recorrente
efetivou o respectivo cotejo analítico, "com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que demonstrem a
identidade de situações e a diferente interpretação dada a lei federal" (TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
n.º 659-88.2012.6.25.0032/SE - Relatora Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura - Publicado no DJE de 26/3/2015).
Conforme orientação expressa na Súmula n.° 28 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a divergência jurisprudencial apta a
fundamentar o recurso especial eleitoral interposto com base no artigo 276, inciso I, alínea "b", do Código Eleitoral "somente
estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e
o aresto recorrido".
ISSO POSTO, atendidos os requisitos necessários à sua interposição, dou seguimento ao recurso especial de fls. 108/121.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões.
Decorrido o prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
À Secretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 26 de dezembro de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente”
Despachos
DESPACHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO Nº 26.455/2018
EMBARGANTE: FRANCISCO CLÁUDIO FREITAS DOS SANTOS
ADVOGADO(S): Francisco Monteiro da Silva Viana - OAB: CE015287/CE
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REF.:RECURSO CRIMINAL Nº 52-85 - CLASSE 31 (52-85.2016.6.06.0122)
ORIGEM: MARACANAÚ-CE (122ª Zona Eleitoral)
RELATOR: Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
RECORRENTE(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): LUIZ SOARES LIMA NETO
DEFENSOR PÚBLICO(S): Erasmo Lopes Matias de Freitas
RECORRIDO(S): FRANCISCO CLÁUDIO FREITAS DOS SANTOS
ADVOGADO(S): Francisco Monteiro da Silva Viana - OAB: CE015287/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Francisco Cláudio Freitas dos Santos contra Acórdão deste Regional que
deu parcial provimento a Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra decisão do Juízo Eleitoral da 122ª ZE, nos
autos da Ação Penal 52-85.2016.6.06.0122.
Em cota de fl. 210, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a intimação do Embargante para apresentação de instrumento
de procuração.
Em despacho de fl. 212, este Relator determinou a intimação do Embargante para regularizar a sua representação processual,
sob pena de não conhecimento dos aclaratórios, às fls. 198/204.
Em certidão de fl. 212-v, a Secretaria Judiciária intimou o causídico com a publicação do despacho supracitado no Diário da
Justiça Eletrônico, em 20 de novembro de 2018.
À fl. 213, a Secretaria Judiciária informou que não foi encontrada manifestação do Embargante em cumprimento à diligência
determinada.
Diante do exposto, para garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação pessoal de Francisco
Cláudio Freitas dos Santos para que apresente instrumento de procuração, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação,
sob pena de não conhecimento dos Embargos de Declaração.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 21 de janeiro de 2019.
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
JUIZ RELATOR”

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 273-23.2016.6.06.0040
ORIGEM: IPUEIRAS-CE
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMBARGANTE(S)(S): FRANCISCO SOUTO DE VASCONCELOS JÚNIOR
ADVOGADA(S): MARTHA SHEILLA DO CARMO MONTEIRO - OAB: CE011628/CE
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ADVOGADO(S): ITALO VIANA ARAGÃO - OAB: 27.392/CE
ADVOGADOS(S): CARLOS CELSO CASTRO MONTEIRO - OAB: 10566/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO
CARGO DE PREFEITO. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. ACÓRDÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC E 275, DO CÓDIGO ELEITORAL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.
DESPROVIMENTO.
1. Segundo o disposto no art. 1.022 do CPC combinado com o art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração têm
cabimento quando se alega que há, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É considerada espécie
recursal de fundamentação vinculada, ou seja, somente hão de ser acolhidos quando presentes alguns dos vícios indicados
e, portanto, não se prestam a fins de rejulgamento ou rediscussão da causa.
2. No caso vertente, a reapreciação da matéria já decidida não se adéqua ao cabimento dos embargos de declaração,
porquanto ausente qualquer omissão e/ou contradições apontadas pelo embargante.
3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a oposição de embargos de declaração. Nesse
sentido, é firme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral de que "a via aclaratória não se presta à rediscussão dos
fundamentos do acórdão recorrido. Os embargos de declaração utilizados para esse fim ultrapassam os limites delineados pelo
art. 535, l e II, do CPC c.c. o art. 275 do Código Eleitoral" (AgR-Al no 11.708/MG, ReI. Mm. Felix Fischer, DJe de 15.4.2010)
3. O prequestionamento levantado pelo embargante não prospera, vez que o acolhimento dos embargos declaratórios
pressupõe a existência de, pelo menos, um dos vícios dispostos nos arts. 1022 do CPC, e 275, do Código Eleitoral, a saber,
omissão, obscuridade, dúvida contradição ou erro material no acórdão, o que não é o caso dos autos.
4. Indefere-se pedido de efeito suspensivo quando ausente a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do art.
1.026, § 1º, do novo CPC.
3. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento aos embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 22/01/2019

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Atas de Distribuição
ATA DE DISTRIBUIÇÃO
Quadragésima Nona Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 17 a 19 de dezembro de 2018, Presidente a
Excelentíssima Sra. Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA.
Foram distribuídos pelo sistema de Processamento de Dados, os seguintes feitos:
Recurso Criminal nº 12-50.2017.6.06.0096 (1)
Origem: BELA CRUZ-CE (96ª ZONA ELEITORAL - BELA CRUZ)
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE: ANNY KELVIA SILVEIRA
ADVOGADO: Miguel Pereira de Vasconcelos Filho
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
Recurso Eleitoral nº 77-08.2018.6.06.0000 (2)
Origem: FORTALEZA-CE
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Tipo:
Distribuição por prevenção
RECORRENTE: ANTÔNIO MENDES DE CARVALHO, Candidato ao cargo de Prefeito
RECORRENTE: LIVÂNIA MARIA FERNANDES FIGUEREDO, Secretária Municipal de Assistência Municipal
RECORRENTE: MARIA MARCIANA LIMA PINHEIRO, Secretária Municipal de Educação
ADVOGADO: Fernando Carlos Nobre
ADVOGADO: Eudes Johnsons Tavares Pinheiro
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
Recurso Eleitoral nº 78-90.2018.6.06.0000 (3)
Origem: FORTALEZA-CE
Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Tipo:
Distribuição por prevenção
RECORRENTE: COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA JUNTOS CONSTRUÍMOS MAIS - PMB, PSD, PHS, PCdoB, PDT, PMN, PP,
PSC, PSL, PT, PTB
RECORRENTE: PATRÍCIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR, Candidata ao cargo de Prefeito
RECORRENTE: FRANCISCO EDMILSON BASTOS MOTA, Candidato ao cargo de Vice-Prefeito
ADVOGADOS: Maria Regina Marcelino Gonçalves e Outros
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ADVOGADO: Geraldo de Holanda Gonçalves Filho
RECORRIDO: COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA MUDA TAUÁ - PR, PMDB, PSDB, DEM, PPL, PSB, PRB
ADVOGADO: Solano Mota Alexandrino
ADVOGADA: Luísa Eunice Duarte Rocha
ADVOGADO: Aécio Mota de Sousa
ADVOGADO: Adriano Fernandes da Cunha
RECORRIDO: COLIGAÇÃO PROPORCIONAL MUDA TAUÁ - PR, PMDB, PSDB, DEM, PPL, PSB, PRB
ADVOGADO: Solano Mota Alexandrino
ADVOGADA: Luísa Eunice Duarte Rocha
ADVOGADO: Aécio Mota de Sousa
ADVOGADO: Adriano Fernandes da Cunha
Recurso Eleitoral nº 79-75.2018.6.06.0000 (4)
Origem: FORTALEZA-CE
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
Tipo:
Distribuição por prevenção
RECORRENTE:
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA
"MAIS
COMPETÊNCIA,
MAIS
PDT/PRTB/PP/PT/DEM/PPL/PHS/PPS/PV/PTB/PROS/PSD/PSB/PSC/PCdoB
RECORRENTE: IVO FERREIRA GOMES, Candidato ao cargo de Prefeito
ADVOGADOS: David Gabriel Ferreira Duarte e Outros
RECORRIDO: MOSES HAENDEL MELO RODRIGUES, Candidato ao cargo de Prefeito
RECORRIDO: JOSÉ SIDCLEY TAVARES FERREIRA GOMES, Candidato ao cargo de Vice-prefeito
RECORRIDO: OSCAR RODRIGUES JÚNIOR, Presidente do Diretório Municipal do PMDB
ADVOGADOS: Vicente Aquino e Outro

RESULTADOS"

-

Recurso Eleitoral nº 672-03.2016.6.06.0024 (5)
Origem: SOBRAL-CE (24ª ZONA ELEITORAL - SOBRAL)
Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO
Tipo:
Redistribuição por término do biênio do Relator
RECORRENTE: COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA "SOMOS TODOS SOBRAL" SD/PRB/PTN/PSDC/PR/PMN/PTC/PMDB
RECORRENTE: MOSES HAENDEL MELO RODRIGUES, candidato ao cargo de Prefeito
ADVOGADOS: Vicente Aquino e Outro
RECORRIDO: IVO FERREIRA GOMES, PREFEITO
ADVOGADOS: Sarah Feitosa Cavalcante e Outros
ADVOGADO: ERLON ALBUQUERQUE
RECORRIDO: CHRISTIANNE MARIE AGUIAR COELHO
ADVOGADA: LIA PONTES SOUSA

Juíz(a)
HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO

Total
1

Juíz(a)
ALCIDES SALDANHA LIMA

Total
2

Juíz(a)
FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA

Total
1

Juíz(a)
DAVID SOMBRA PEIXOTO

Total
1

Nada mais havendo, foi encerrada a presente Ata de Distribuição. MARCIA MARIA SILVA CAVALCANTE,
Coordenadora de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, ORLEANES CAVALCANTI, Secretária Judiciária.
Fortaleza, 20 de dezembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
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Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0603030-90.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603030-90.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
REQUERENTE: RAIMUNDA RAILDA DE ARAUJO DEPUTADO ESTADUAL, ELEICAO 2018
Advogados: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - RN014186,
ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS - RN011438
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata, RAIMUNDA RAILDA DE ARAUJO no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico, ID 1221677
Fortaleza, 22 de janeiro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602443-68.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602443-68.2018.6.06.0000
Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
REQUERENTE: NORMA ZELIA PINHEIRO MOREIRA DE ANDRADE, DEPUTADO ESTADUAL, ELEICAO 2018
Advogado : CHARLES GOIANA DE ANDRADE - CE20160
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata, NORMA ZELIA PINHEIRO MOREIRA DE ANDRADE, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no
respectivo parecer técnico, ID 1222577.
Fortaleza, 22 de janeiro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0601686-74.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
EMBARGANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
Advogado(s): CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES , CARINA BABETO CAETANO, e outros
EMBARGADO: JULIO CESAR COSTA LIMA JUNIOR
Advogado(s): BRUNO QUEIROZ DE FREITAS - OAB/CE nº 23.151
INTIMAÇÃO
De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Relator (a) do processo em epígrafe e nos termos do art. 20, caput, da
Resolução TSE n° 23.547/2017, INTIMO JULIO CESAR COSTA LIMA JUNIOR, por meio de seus advogados legalmente
constituídos , para, no prazo de 1 (um) dia, apresentar contrarrazões aos Embargos ID 159679, opostos nos autos da
Representação acima referida.
Fortaleza, 23 de janeiro de 2019
MARCUS BEZERRA DE MENEZES SERPA
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602379-58.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602379-58.2018.6.06.0000
Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
REQUERENTE: JOSE ARIMATEIA DE BRITO
Advogado : PAULO VICTOR FARIAS PINHEIRO - CE34705
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I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, JOSE ARIMATEIA DE BRITO, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico, ID 1222877
Fortaleza, 22 de janeiro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602603-93.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602603-93.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
REQUERENTE: JORGE GOERSCH NETO
Advogados: WILKER MACEDO LIMA - CE22542, OCIVANIA MARIA GOMES MARCIEL - CE34262
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, JORGE GOERSCH NETO, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico, ID 1222677.
Fortaleza, 22 de janeiro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602031-40.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602031-40.2018.6.06.0000
Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
REQUERENTE: VALDEMIRO BARBOSA LIMA JUNIOR, DEPUTADO ESTADUAL, ELEICAO 2018
Advogado: FRANCISCO JOSE SABINO SA - CE26920
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico, ID 1222077.
Fortaleza, 22 de janeiro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603080-19.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603080-19.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
REQUERENTE: FABIA KARENNINA MENDONCA PASSOS
Advogado : DAVID SUCUPIRA BARRETO - CE018231
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico ,ID 1215927.
Fortaleza, 22 de janeiro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0601992-43.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0601992-43.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
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REQUERENTE: ROBSON GONCALVES MONTEIRO
Advogado : ADRIANO CANDIDO DE CASTRO - CE19566
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato,: ROBSON GONCALVES MONTEIRO, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico, ID 1222977
Fortaleza, 22 de janeiro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0603083-71.2018.6.06.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603083-71.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA BEZERRA FECHINE DEPUTADO ESTADUAL
Advogado: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata, MARIA AUXILIADORA BEZERRA FECHINE, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução
TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo
parecer técnico, ID 1215727
Fortaleza, 22 de janeiro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0601839-10.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 0601839-10.2018.6.06.0000
ORIGEM: IGUATU - CE (13ª ZONA ELEITORAL - IGUATU)
RELATOR: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PROMOVENTE: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
ADVOGADOS: Danilson de Carvalho Passos e Marco Antônio Sobreira Bezerra
PROMOVIDO: AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO, Deputado Estadual eleito
ADVOGADOS: Ronney Chaves Pessoa e Israel Maia Portela
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REJEITADA. MÉRITO.
DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS DE PROPAGANDA ELEITORAL EM FORMATO DE ABANADORES. DISTRIBUIÇÃO DE
BRINDES AO ELEITOR. NÃO CONFIGURADA. INFRAÇÃO AO ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. AFASTADA. AUSÊNCIA DE
PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. NÃO CARACTERIZADA. ABUSO DE PODER QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Consta da petição inicial as condições imprescindíveis àinstauração da ação de investigação judicial eleitoral, quais sejam:
indícios, circunstâncias e provas dos fatos indigitados que possam eventualmente configurar abuso de poder. Preliminar de
indeferimento da petição inicial por ausência dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 64/90 rejeitada.
2. A distribuição de folhetos com propaganda do candidato, em formato de abanadores, não pode ser entendida como
distribuição de brindes, uma vez que não se trata de bem durável capaz de proporcionar vantagem apta a modificar a vontade
do eleitor e a configurar a captação ilícita de sufrágio.
3. A nota fiscal da confecção dos abanadores revela que os gastos ocorreram em valor compatível e dentro do limite
legalmente estabelecido. Ademais, o autor não se desincumbiu de demonstrar a suposta captação ilícita de recursos. Afastada,
portanto, a violação ao disposto no art. 30-A da Lei nº 9.504/97.
4. A análise dos autos revela ainda a ocorrência de fato isolado que não se reveste de gravidade suficiente para configurar
abuso de poder político ou econômico.
5. A distribuição de folhetos em formato de abanadores, contendo propaganda eleitoral, não têm o condão de afetar a lisura do
pleito, uma vez que não empresta força desproporcional àcampanha do investigado, não havendo que se falar em violação
ànormalidade e legitimidade das eleições ou mesmo àigualdade de oportunidades entre os candidatos.
6. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que se julga improcedente.
Acordam os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, àunanimidade, julgar improcedente a presente ação, nos
termos do voto do Relator.
Fortaleza, 06/12/2018
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 0601839-10.2018.6.06.0000
ORIGEM: IGUATU - CE (13ª ZONA ELEITORAL - IGUATU)
RELATOR: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PROMOVENTE: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
ADVOGADOS: Danilson de Carvalho Passos e Marco Antônio Sobreira Bezerra
PROMOVIDO: AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO, Deputado Estadual eleito
ADVOGADOS: Ronney Chaves Pessoa e Israel Maia Portela
RELATÓRIO
Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Marcos Marcel Rodrigues Sobreira, então candidato ao cargo de
deputado estadual pela Coligação PP/PDT/PR/DEM/PRP em desfavor de Agenor Gomes de Araújo Neto, então candidato ao
cargo de deputado estadual pela Coligação MDB/PHS/AVANTE/PSD/PSC/PODEMOS/PRB, com fundamento nos artigos 30-A,
39 e 41-A da Lei n.º 9.504/97, e, ainda, artigo 22 da LC n.º 64/90.
O Promovente, em suma, aduziu que o candidato Agenor Gomes de Araújo, na celebração do Dia da Independência, teria
realizado a distribuição em massa de brindes consistentes em abanadores como forma de propaganda eleitoral.
Destacou ser o material de “alta qualidade” e confeccionado em “alto padrão”, constituindo-se em bem que representaria
vantagem ao eleitor, vindo a desequilibrar a disputa “em face dos candidatos que vem usando a propaganda tal como definida
na legislação sem fazer uso de expedientes irregulares para torná-la mais atraente ao eleitor”.
Informou que não se trata de brinde de valor insignificante pois realizara pesquisa informal e constatara que o material
distribuído tem valor individual de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), ao que deve ser somado “a logística empregada para
sua entrega aos eleitores em pleno feriado da independência.”
Acrescentou ser indispensável verificar como se deu a contabilização do referido material na prestação de contas do requerido,
porquanto a qualificação errônea do mesmo pode vir a configurar burla àregularidade e transparência das contas, atraindo a
incidência do art. 30-A da Lei das Eleições.
Alegou que as circunstâncias teriam configurado, também, a captação ilícita de sufrágio disposta no art. 41-A da Lei nº
9.504/97, tendo em vista que no local se concentravam mais de 3.000 (três) mil pessoas que foram agraciadas com a entrega
dos “abanadores”, quando estas estavam prostradas ao sol no desfile cívico, caracterizando benesse, com o fim de aliciar
eleitores.
Requereu fosse concedida tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar: a cessação da distribuição de material
denunciado, procedendo a busca e apreensão no comitê de campanha e no endereço residencial do candidato promovido; que
o requerido se abstivesse de confeccionar e distribuir brindes como os identificados no desfile cívico; e, por fim, que
apresentasse, imediatamente, nota fiscal relativa àconfecção do material e das despesas empregadas na efetiva entrega do
mesmo aos eleitores no dia 07/09/2018.
Para comprovar o alegado juntou as fotografias de ID´s de nº 119201, 119202, 119209 e vídeo com cenas do evento de ID nº
119211.
No mérito, pugnou pela procedência da ação de forma a cassar o registro ou diploma dos candidatos representados, por
violação aos artigos 30-A e 41-A da Lei nº 9.504/97, bem como pela aplicação da multa pela transgressão àlei.
Indeferido o pedido liminar na decisão de ID nº 126158, ante a falta de evidência do direito invocado, haja vista que o material
de campanha, em formato de abanador, não se revelou bem durável capaz de proporcionar vantagem ao eleitor, na forma
vedada em lei.
Em sede de contestação de ID nº 141444, o promovido Agenor Gomes de Araújo Neto pugnou, em preliminar, pelo
indeferimento da petição inicial por ausência dos requisitos estabelecidos pela LC nº 64/90 para o recebimento da ação de
investigação judicial eleitoral, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito.
No mérito, aduziu a legalidade da utilização de material impresso para realização de propaganda de acordo com o art. 38 da
Lei nº 9.504/97, tendo em vista possuir o abanador valor semelhante a outros materiais impressos, como adesivos e folhetos.
Refutou, ademais, a caracterização do material como brinde, pugnou pela ausência de comprovação de vantagem ao eleitor de
forma condicionada ao voto e pela inexistência de prova robusta e inconteste para caracterização de abuso de poder,
requerendo, por fim, que fosse julgada improcedente a representação em tela.
Juntada de petição explicativa e nota fiscal de material de propaganda no formato de abanador nos ID´s de nº 150381 e
150382.
Despacho encerrando a instrução proferido, em 04/10/2018, na decisão de ID nº 151153.
Após, o requerido apresentou as alegações finais de ID nº 153202, repisando todo o teor da defesa pela legalidade da
propaganda realizada em material impresso em formato de abanador, pugnando pela total improcedência da AIJE.
Por seu turno, em sede das alegações finais de ID n º153861, o Promovente pugnou pelo acolhimento das razões de mérito, a
fim de impor a penalidade de cassação do registro ou diploma bem como multa ao candidato requerido.
Parecer ministerial no ID nº 157590 opinando pela improcedência da ação.
Éo relatório, no essencial.
Fortaleza, 6 de dezembro de 2018.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Corregedor Regional Eleitoral
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 0601839-10.2018.6.06.0000
ORIGEM: IGUATU - CE (13ª ZONA ELEITORAL - IGUATU)
RELATOR: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PROMOVENTE: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
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ADVOGADOS: Danilson de Carvalho Passos e Marco Antônio Sobreira Bezerra
PROMOVIDO: AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO, Deputado Estadual eleito
ADVOGADOS: Ronney Chaves Pessoa e Israel Maia Portela
VOTO
PRELIMINAR
Passo àanálise da questão preliminar suscitada em caráter prejudicial ao exame de mérito.
Aduziu o promovido, Sr. Agenor Gomes de Araújo Neto, em preliminar, pelo indeferimento da petição inicial por ausência dos
requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 64/90 para o recebimento da ação de investigação judicial eleitoral.
Analisando a preliminar supramencionada, destaco que a presente ação visa apurar suposto ilícito capitulado no artigo 22 da
Lei Complementar nº 64/90, estando presentes na inicial as condições imprescindíveis àinstauração do processo, que são:
indícios, circunstâncias e provas dos fatos indigitados, que possam eventualmente configurar abuso de poder.
Insta ressaltar que, no momento da propositura da ação, não se faz necessário que os fatos já estejam suficientemente
comprovados, já que o objetivo precípuo desta ação éexatamente apurá-los, mas apenas que ostentem indícios de suposto
abuso de poder.
Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
A presente ação visa apurar hipótese de abuso de poder econômico consubstanciada na entrega de brindes, no caso,
abanadores, supostamente travestida de propaganda eleitoral, com a finalidade a captar ilicitamente o voto dos eleitores que
assistiam ao desfile de 7 de setembro, no município de Iguatu.
Analisando o que dos autos consta, observo que o pleito autoral não merece acolhida.
Diferentemente do que fora relatado na exordial, a distribuição de folheto de propaganda eleitoral em formato de abanadores,
para uso em evento específico, não transgride a norma inserta no §6º do art. 39 da Lei nº 9.504/97, por inexistência de
vantagem ao eleitor.
Éassim que se posiciona a jurisprudência quanto ao tema, senão vejamos:
Recurso eleitoral. Eleições 2012. Representação. Propaganda Eleitoral Irregular. Confecção, utilização ou distribuição de
brinde. Improcedência. Alegação de veiculação de propaganda irregular por meio de distribuição de folheto que caracterizaria
abanador. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral por meio da distribuição de brindes ou quaisquer
objetos que possam proporcional utilidade ou comodidade a eleitores. Um folheto que pode ser usado como abanador não
apresenta significativa utilidade para o eleitor e, portanto, não configura brinde. Imputação de conduta que se amoldaria ao art.
40 da Lei 9.504/97 que pervê prática de crime. Competência para propositura de ação criminal édo Ministério Público Eleitoral.
Matéria que não pode ser tratada em representação por propaganda eleitoral irregular. Não configuração de propaganda
eleitoral irregular. Recurso não provido. (TRE/MG, RE 115115, relator: Alberto Diniz Júnior, Data de julgamento: 12/09/2013.
Data de Publicação 20/09/2013)
Tampouco a distribuição de abanadores com propaganda do candidato se revela um bem durável capaz de proporcionar
vantagem apta a modificar a vontade do eleitor, o que afasta a configuração da captação ilícita de sufrágio.
Corroborando este entendimento, extraio trecho do parecer ministerial (ID 157590):
“no caso em tela, mesmo admitindo que o artefato fora entregue a população que estava sob o sol para assistir ao desfile,
éforçoso crer que o benefício de “reduzir a exposição solar” não constitui vantagem relevante apta a corromper a intenção do
voto de um eleitor”.
Quanto ao abuso de poder econômico por suposta violação ao art. 30-A, após a instrução probatória na qual solicitei ao
representado informações sobre o custo do material utilizado na confecção dos abanadores, foi apresentada nota fiscal dos
impressos, inseridos no documento como “Folder 4x4 cores papel couche 90g 42x62”, cujo o custo individual foi estimado em
R$ 0,40 (quarenta centavos), tendo sido confeccionados 20.000 impressos, com valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Diante da nota fiscal (ID 150382) que demostra estar o gasto com os impressos contabilizado pelo representado em valor
compatível, dentro do limite legal, e não havendo o autor apresentado prova, ou qualquer indício de captação ilícita de
recursos, para fins eleitorais, por parte do investigado, não há como prosperar a alegada violação ao disposto no art. 30-A.
Ademais, inconteste que, para a procedência da ação de investigação judicial eleitoral, énecessário comprovação da existência
de conduta grave o suficiente para comprometer a normalidade, legitimidade e lisura do pleito.
Vejamos o que diz a Lei Complementar 64/90:
Art. 19. As transgressões pertinentes àorigem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em detrimento da
liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor–Geral e Corregedores
Regionais Eleitorais.
Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou
emprego na Administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar àJustiça Eleitoral,
diretamente ao Corregedor-Geral, ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte
rito:
(...)
XVI- para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. (Grifei).
Desse modo, o ato abusivo perquirido em sede de AIJE éaquele que se apresenta eivado de circunstâncias gravíssimas
capazes de afetar a normalidade e legitimidade das eleições, que configure o denominado “abuso de poder qualificado”,
conforme ensina o Douto Prof. Edson de Resende Castro:
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(...) a prática da conduta vedada só levará à inelegibilidade quando tiver o potencial de afetar a normalidade e legitimidade das
eleições –abuso de poder qualificado.
Quanto ao tema, assim se manifestou esta Corte Regional:
RECURSO EM INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULOS OU MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL.OPINIÃO FAVORÁVEL A PRÉ-CANDIDATO DIVULGADA EM BLOG NA INTERNET. ABUSO NÃO
DEMONSTRADO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
1) Para condenação em sede de IJE, exige-se prova robusta da conduta abusiva, cuja potencialidade lesiva possa
comprometer a lisura e a normalidade da disputa eleitoral, a fim de que a soberania do voto não sucumba diante de fato cuja
veracidade a prova dos autos não écapaz de garantir.
(...)
3) Recurso conhecido e desprovido. (TRE-CE, Recurso Eleitoral n.º 14748, Acórdão n.º 14748 de 04/02/2009 : DJ –Diário de
Justiça, Tomo 37, Data 26/02/2009, Página 159).
“(...) Apurado que o uso promocional praticado pelo agente público trouxe proveitos eleitorais indevidos que causaram, ainda
que minimamente, desequilíbrio entre os candidatos, mas sem gravidade suficiente para afetar a regularidade do pleito, não
resta configurada a prática do abuso do poder político (Lei Complementar n. 64/1990, art. 22). No expressivo dizer do Ministro
Caputo Bastos, "a intervenção da Justiça Eleitoral deve ter como referência o delicado equilíbrio entre a legitimidade da
soberania popular manifestada nas urnas e a preservação da lisura do processo eleitoral (TSE, REspe. n. 23.073, de
28.06.2005)”. RDJE - RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS nº 1696 - Bom Retiro/SC Acórdão nº 24582
de 23/06/2010 .Relator SÉRGIO TORRES PALADINO DJE, Tomo 116, Data30/06/2010, Página8-9) Negritei
Portanto, restando comprovado, após a análise do lastro probatório, trata-se apenas de um fato isolado de distribuição de
abanadores que se assemelham a “santinhos”, artefatos que, ainda que com tamanho maior do que o usualmente utilizados,
não geram ao eleitor vantagem apta a modificar a vontade do eleitor, reputo que a distribuição destes não têm o condão de
afetar a lisura do pleito, uma vez que não emprestara força desproporcional àcampanha do representado, não cabendo, assim,
falar em violação ànormalidade e legitimidade das eleições ou mesmo àigualdade de oportunidades entre os candidatos.
Ademais, ao contrário do que pretende o autor, não há que se cogitar de aplicação de multa em sede de AIJE. O art. 22, XVI,
da Lei Complementar nº 64/90 estabelece, taxativamente, as penalidades aplicáveis às AIJEs, que são: a inelegibilidade por 8
(oito) anos, a cassação do registro ou do diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico
ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação.
Diante do exposto, em consonância com o entendimento ministerial, julgo pela improcedência do pedido, em razão da
ausência de abuso de poder político ou econômico capaz de macular a legitimidade, lisura e normalidade do pleito de 2018.
É como voto.
Fortaleza-CE, 6 de dezembro de 2018.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL
EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 0601839-10.2018.6.06.0000
ORIGEM: IGUATU - CE (13ª ZONA ELEITORAL - IGUATU)
RELATOR: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PROMOVENTE: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
ADVOGADOS: Danilson de Carvalho Passos e Marco Antônio Sobreira Bezerra
PROMOVIDO: AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO, Deputado Estadual eleito
ADVOGADOS: Ronney Chaves Pessoa e Israel Maia Portela
Decisão: Inicialmente, apreciando a preliminar de indeferimento da petição inicial por ausência dos requisitos estabelecidos na
Lei Complementar n° 64/90, o Tribunal, àunanimidade, rejeita a prefacial. No mérito, a Corte, também àunanimidade, julga
improcedente a presente ação, nos termos do voto do Relator.
Composição: DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ
DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral: ANASTACIO NOBREGA TAHIM JUNIOR
SESSÃO DE 06/12/2018.
Processo 0602579-65.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602579-65.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RAIMUNDO NONATO FERREIRA ARAGAO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
RAIMUNDO NONATO FERREIRA ARAGAO
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO EDNARDO DA SILVA ABREU - CE14799
DECISÃO MONOCRÁTICA
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Trata os autos de Prestação de Contas de RAIMUNDO NONATO FERREIRA ARAGÃO, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2018, em cumprimento àLei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual
dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
eleições.
Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (Id. nº 1043977), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal opinou pela
aprovação com ressalvas das contas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, em parecer (Id. nº 1197377), manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, tendo em vista que “o caso, pois, éde mera impropriedade, de modo que não se pode falar em vício relevante
que pudesse comprometer a análise e fiscalização das contas”.
Éo relatório. DECIDO.
Conforme relatado, tratam os autos de prestação de contas de RAIMUNDO NONATO FERREIRA ARAGÃO, candidato ao
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018.
Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (Id. nº 1043977), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, após analisar a
documentação acostada pelo requerente, manifestou-se pela aprovação com ressalvas de suas contas, constatando as
seguintes irregularidades:
“1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Relatórios financeiros de campanha:
Houve descumprimento quanto àentrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação
eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 50, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017):
¹Valor total das doações recebidas. ²Representatividade das doações em relação ao valor. ³obrigatório na hipótese de doações
estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do financiamento coletivo).
Manifestou-se o candidato, através de seu advogado, declarando estar “encaminhando relatório financeiro datado de
31.08.2018, 04.09.2018 e 05.11.2018”.
Verificamos manualmente a impropriedade apontada pelo sistema SPCE, referente àentrega dos relatórios financeiros e
constatamos que não houve sua apresentação tempestiva, confirmando-se, portanto, o descumprimento da apresentação de
relatórios financeiros das receitas acima dentro do prazo estabelecido na norma eleitoral. (art. 50, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017)
1.2. Peças integrantes:
Foram apresentadas as peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 56 da Resolução TSE nº
23.553/2017):
. Extrato da prestação de contas, devidamente assinado pelo prestador de contas e pelo profissional de contabilidade;
. Extrato das contas bancárias destinadas àmovimentação de recursos do Fundo Partidário;
. Extrato das contas bancárias destinadas àmovimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha;
. Extrato das contas bancárias destinadas àmovimentação de Outros Recursos;
. O instrumento de mandato para constituição de advogado constante da Prestação de Contas outorga poderes apenas para
“fins de registro de candidatura de deputado estadual (…) no período de 6 de agosto a 7 de outubro de 2018”. No entanto,
consta nova procuração no PJe, o que regularizou a representação processual.
2. RECEITAS
Foram arrecadados R$ 127.798,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e noventa e oito reais), sendo R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) de recursos próprios, R$ 17.798,00 (dezessete mil, setecentos e noventa e oito reais) de recursos de pessoas
físicas, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de recursos de outros candidatos –destes, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do
FEFC e R$ 10.000,00 (dez mil reais) de outros Recursos e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de recursos de partido
político, tendo por origem recursos do FEFC. Dentre os recursos próprios e de terceiros, R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
são de recursos estimáveis em dinheiro.
2.1 Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada (ART. 34 Da Resolução Tse N° 23.553/2017)
Foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive mediante
financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(Art. 22, §2º: O disposto no §1º aplica-se também àhipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo doador em um
mesmo dia.)
¹Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do financiamento coletivo).
Foi observado, pelo extrato bancário, que houve estorno das doações acima referidas, não incorrendo, portanto, em infração
ao disposto no art. 22, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2.2 Aprofundamento do Exame de Receitas Arrecadadas
2.2.1 Foi apresentada a documentação fiscal solicitada por esta comissão para comprovação da regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 63 da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
2.2.2 Foram selecionados os financiadores de campanha abaixo, devendo ser apresentados os respectivos recibos eleitorais
para comprovação:
O candidato não apresentou as cópias dos recibos acima relacionados, conforme requerido por esta comissão, porém anexou
comprovantes de depósito em nome das quatro últimas doadoras constantes acima, e contrato de cessão de uso de bem
estimável em dinheiro assinado pela primeira doadora, comprovando a origem dos recursos.
3. DESPESAS
Do que consta no Demonstrativo de Receitas e Despesas, apurou-se que, afora as doações estimáveis em dinheiro, foram
contratados gastos no valor de R$ 106.798,00 (cento e seis mil, setecentos e noventa e oito reais), dentro do limite de gastos,
disposto no Art. 6º, II da Resolução TSE nº 23.553/2017. Dentre as despesas, a maior parcela de recursos foi gasta com
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atividades de militância e mobilização de rua, cujo montante foi de R$ 70.923,67 (setenta mil, novecentos e vinte e três reais e
sessenta e sete centavos).
3.1 Confronto com a prestação de contas parcial
Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior àdata inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados àépoca (art. 50, §6°, da Resolução TSE n. 23.553/2017):
¹Representatividade da variação encontrada
²Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do financiamento coletivo).
4. CONCLUSÃO DE EXAMES
Diante do exposto, bem como considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, sugerese que as contas de campanha do(a) candidato(a) RAIMUNDO NONATO FERREIRA ARAGÃO - 12999 - DEPUTADO
ESTADUAL - CEARÁ, referentes às Eleições de 2018, sejam consideradas prestadas e, ao final, APROVADAS, COM
RESSALVAS, em razão das inconsistências apontado nos itens 1.1, 2.2.1 e 3.1 deste relatório. nos termos art. 77, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017”.
Inicialmente, no que se refere àentrega intempestiva dos relatórios financeiros, verifico que o candidato deixou de apresentar
os relatórios financeiros no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em desconformidade com o disposto no art. 50, I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar àJustiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;
Todavia, como bem destacou o Douto Procurador Regional Eleitoral desta egrégia Corte (Id. nº 1043977), entendo que a
referida irregularidade não chegou a comprometer a lisura e a regularidade das contas, não prejudicando a análise destas
perante a Justiça Eleitoral, sendo, pois, passível de relativização, a teor do disposto no art. 30, §2º-A, da Lei nº 9.504/19971.
Ademais, no tocante ao recebimento de recursos de origem não identificada, foram constatadas doações financeiras recebidas
de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, acima de R$ 1.064,10, realizadas de
forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, em
desconformidade com o disposto no art. 22, §1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 22. Omissis
§1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão
ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
Contudo, nos termos do Parecer Técnico Conclusivo (Id. Nº 1043977), foi observado, pelo extrato bancário, que houve estorno
das doações descritas no parecer, não havendo, portanto, qualquer afronta ao disposto no art. 22, §1º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, razão pela qual afasto a irregularidade apontada.
Por fim, quanto àexistência de gastos eleitorais realizados em data anterior àdata inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados àépoca, verifico que a referida irregularidade não chegou a comprometer a regularidade das
contas, mormente quando foi possível verificar a existência dos gastos na prestação de contas final, não prejudicando, pois, a
análise das contas perante a Justiça Eleitoral.
Ressalta-se, ademais, que a referida falha representa apenas 0,94% (zero vírgula noventa e quatro por cento) dos gastos
efetuados pelo candidato, razão pela qual épossível aplicar, in casu, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
afastar a irregularidade apontada.
Desse modo, vem entendendo esta egrégia Corte Eleitoral pela aprovação com ressalvas quando as falhas apontadas não
comprometem a lisura e a regularidade das contas, consoante a leitura das ementas abaixo colacionadas:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE
PREFEITO. RELATÓRIOS FINANCEIROS. GASTOS ELEITORAIS. INTEMPESTIVIDADE. ATECNIAS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. REGULARIZAÇÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. DIVERGÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. 2,127%
DO TOTAL ARRECADADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA.
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PROVIMENTO
DO RECURSO. 1. Na espécie, o recursante insurge-se contra as três irregularidades que culminaram na desaprovação de
suas contas de campanha pelo juízo a quo, a saber: 1) não foram apresentados os relatórios financeiros no prazo de 72h do
recebimento de todas as doações financeiras; 2) foram verificados gastos não informados na prestação de contas parcial; e 3)
houve divergência entre as doações declaradas por outros prestadores e não contabilizadas pelo candidato. 2. As falhas
evidenciadas, relativas a relatórios financeiros e a gastos eleitorais não declarados tempestivamente, restaram supridas,
conforme destacou o parecer técnico conclusivo da SCI, com os respectivos registros na prestação de contas final, ensejando
a aprovação das contas com ressalvas. 3. Já em relação àderradeira irregularidade, que versa sobre doações estimáveis em
dinheiro, consubstanciadas em material publicitário, as quais foram registradas na prestação de contas dos doadores em
montantes discordantes com o declarado pelo recorrente, coaduno com a manifestação da douta Procuradoria Regional
Eleitoral, no sentido da aplicação do princípio da razoabilidade, merecendo as contas ser aprovadas com ressalvas. 4. Sob
esse prisma, o somatório das supracitadas doações corresponde a R$ 3.540,00, representando diminuto percentual de
2,127%, em comparação ao montante arrecadado de R$ 166.372,50, consoante extrato de prestação de contas final, fl. 19. 5.
Sob essa perspectiva, o valor estimado envolvido éínfimo, irrisório, diminuto percentual do total arrecadado, reclamando, de
fato, a incidência dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Com efeito, considerando que as falhas detectadas
não comprometeram a lisura da prestação de contas, até porque não impedem que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização
contábil, porquanto épossível atestar a real movimentação financeira, émedida que se impõe a reforma da sentença
vergastada para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, àluz do art. 68, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.463/2015.
7. Reforma da decisão de primeiro grau. 8. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com ressalvas. (TRE-CE - RE:
35034 CASCAVEL - CE, Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 162, Data 27/08/2018, Página 8) (grifo nosso)
***
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ELEIÇÃO 2016. RECURSO ELEITORAL. PREFEITO. VICE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS PRESTADORES DE CONTAS. MERAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Resta incontroverso que houve omissão quanto
àprestação de contas parcial, mas que foi devidamente sanada na prestação de contas final, com a apresentação dos
documentos legais e registro dos atos. 2. No tocante às divergências encontradas entre a prestação de contas parcial e a final
(item 3), referente àcessão/locação de veículos, comprovou-se que ocorreu erro material no preenchimento (R$ 6.590,80),
sendo retificado apenas na prestação final (R$ 2.660,00). 3. Em relação àtransferência direta efetuada a outro prestador de
contas (item 2), mas não registrada na presente prestação, restou comprovado por documentos que os recorrentes realizaram
uma doação de bem estimável (santinhos), no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais). Este considerado ínfimo, sem atitude
dolosa ou má-fé. 4. As doações recebidas e as despesas contratadas em data anterior àentrega da prestação de contas
parcial, não informadas àépoca, mas registradas nas contas finais, bem como a doação de R$ 22,00 (pequeno valor), tratamse de irregularidades de caráter formal que não comprometeu a fiscalização, razão pela qual são geradoras apenas de
ressalvas àaprovação, conforme entendimento jurisprudencial dominante. 5. Recurso provido. Contas aprovadas com
ressalvas. (TRE-CE - RE: 34949 CASCAVEL - CE, Relator: KAMILE MOREIRA CASTRO, Data de Julgamento: 19/09/2017,
Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 178, Data 22/09/2017, Página 16/17) (grifo nosso)
***
ELEIÇÕES DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
CONTABILIZAÇÃO FORMAL DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. SERVIÇO CONTÁBIL E JURÍDICO. AUSÊNCIA DE
CARACTERIZAÇÃO DE GASTO ELEITORAL PARA TAIS SERVIÇOS. ART. 26 DA LEI Nº 9.504/97. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. 1. Consoante precedentes do TRE/CE, as despesas com serviços advocatícios e de contador não se
caracterizam como gasto eleitoral, definido no art. 26 da Lei nº 9.504/97, visto que a finalidade dos serviços não épromover
campanha eleitoral, mas sim proporcionar a defesa do candidato em processo judicial e assessoramento técnico-contábil, o
que torna a ausência de registro nas contas e a emissão dos recibos eleitorais das doações irrelevantes para os fins de análise
da origem e destino dos recursos. 2. A ausência de informação de doação na prestação de contas parcial, tendo sido suprida
tal omissão nas informações finais, caracteriza uma inconsistência que não compromete a análise das contas, porquanto não
ocorrida sonegação de informação, uma vez terem sido os valores informados ainda no prazo fixado pela legislação. 3. Contas
aprovadas, com ressalvas. (TRE-CE - PC: 193516 FORTALEZA - CE, Relator: JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO, Data de
Julgamento: 01/06/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 103, Data 08/06/2015, Página 8) (grifo
nosso)
Assim, nos termos do parecer técnico, bem como da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, entendo que,
apesar da existência de tais falhas, verifico que não houve comprometimento da confiabilidade e regularidade da prestação de
contas, não restando inviabilizada a sua fiscalização; razão pela qual a aprovação com ressalvas émedida que se impõe.
Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de RAIMUNDO NONATO FERREIRA ARAGÃO,
candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, nos termos do art. 56, inciso III, do Regimento Interno do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará2 e do art. 77, II, da Resolução TSE n.º 23.553/20173.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 21 de janeiro de 2019.
DAVID SOMBRA PEIXOTO
Juiz Relator
1 §2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado,
não acarretarão a rejeição das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
2 Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
3 Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
omissis
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade; (grifo nosso)
Editais
Processo 0602533-76.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602533-76.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEIÇÃO 2018 - THIAGO MARQUES SILVA - DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: THIAGO MARQUES SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: ANNA KARINNE NERY VERAS - CE010555
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
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as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 23 de janeiro de 2019.
ANA CLAUDIA FREIRE FERREIRA
Seção de Processamento COPRO - SJU
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 80/2019
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no
exercício das atribuições delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, e tendo em vista o disposto no artigo 38 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o disposto nos autos do PAD n.º 24.388/2017,
RESOLVE tornar sem efeito a Portaria TRE/CE nº 91/2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 21 de janeiro de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
PORTARIA TRE/CE N.º 89/2019
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, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112/1990, e
atendendo à indicação contida no expediente PAD nº 276/2019,
RESOLVE designar o servidor HENRIQUE VIANA CAVALCANTE, para substituir, em caráter excepcional, DIANA
ANASTÁCIO CARVALHO, na condição de Chefe da Seção de Análise e Conformidade Contábil - SANAC, no dia 7.12.2018,
por motivo de compensação de carga horária da titular.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 22 de janeiro de 2019.
CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO
SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS EM EXERCÍCIO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias
PORTARIA 069/2017
O PROCURADOR 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 o art. 1º e
incisos da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº 149/2016/SEG/PGJ,
resolve: DESIGNAR o Promotor DANIEL FERREIRA DE LIRA, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Olinda,
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para funcionar como Promotor Eleitoral da 068ª Zona (Araripe), no período de 20/01/2017 a 15/01/2019, em substituição à
Promotora NARA RÚBIA SILVA VASCONCELOS GUERRA. Fortaleza, 20 de Janeiro de 2017.
MARCELO MESQUITA MONTE
Procurador Regional Eleitoral
PRE/CE
PORTARIA 40/2019
O PROCURADOR 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
070/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor CLÁUDIO FEITOSA FROTA GUIMARÃES, titular da 3ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Itapipoca, para funcionar como Promotor Eleitoral da 098ª Zona (Itarema), no período de 17/01/2019 a
05/02/2019, em face das férias da Promotora NAIANA PEREZ BARROSO DANTAS. Fortaleza/CE, 17 de janeiro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral Substituta
PORTARIA 41/2019
O PROCURADOR 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
071/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora JACKELINE GOMES SOARES SANTOS, titular da 3ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Tianguá, para funcionar como Promotora Eleitoral da 035ª Zona (Viçosa do Ceará), no período de
17/01/2019 a 05/02/2019, em face das férias da Promotora LAURA THERESA DOS SANTOS E SOUSA. Fortaleza/CE, 17 de
janeiro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral Substituta
PORTARIA 42/2019
O PROCURADOR 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
72/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor CLEYTON BANTIM DA CRUZ, titular da 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Crato, para funcionar como Promotor Eleitoral da 027ª Zona (Crato), no período de 17/01/2019 a 24/01/2019, em
face da licença para tratamento de saúde do Promotor DAVID MORAES DA COSTA. Fortaleza/CE, 17 de janeiro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral Substituta
PORTARIA 43/2019
O PROCURADOR 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
91/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora MÔNICA KALINE BARBOSA DE OLIVEIRA NOBRE, titular da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Mombaça, para funcionar como Promotora Eleitoral da 046ª Zona (Mombaça), no
período de 18/01/2019 a 16/05/2019, em face da licença maternidade da Promotora RUTE FONTENELE ARRAES.
Fortaleza/CE, 18 de janeiro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral Substituta
PORTARIA 44/2019
O PROCURADOR 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
57/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor FRANCISCO ISMAEL CAPIBARIBE DE SOUSA, titular da 1ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Maracanaú (1ª Promotoria Criminal), para funcionar como Promotor Eleitoral da 104ª Zona
(Maracanaú), no período de 21/01/2019 a 09/02/2019, em face das férias do Promotor ALEXANDRE PONTES ARAGÃO.
Fortaleza/CE, 21 de janeiro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral Substituta
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PORTARIA 45/2019
O PROCURADOR 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
58/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor JOÃO BATISTA SALES ROCHA FILHO, titular da 2ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Russas, para funcionar como Promotor Eleitoral da 086ª Zona (Alto Santo), no período de 21/01/2019
a 09/02/2019, em face das férias do Promotor GLEYDSON LEANNDRO CARNEIRO PEREIRA. Fortaleza, 21 de janeiro de
2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral Substituta
PORTARIA 46/2019
O PROCURADOR 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
81/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor RENATO MAGALHÃES DE MELO, titular da 3ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Icó (Prom-JECC), para funcionar como Promotor Eleitoral da 010ª Zona (Jaguaribe), no período de 28/01/2019 a
27/01/2021, em substituição ao Promotor CLEITON SENA DE MEDEIROS. Fortaleza/CE, 21 de janeiro de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral Substituta
PORTARIA 47/2019
O PROCURADOR 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
96/2019/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, o Promotor SANDOVAL BATISTA FREIRE, titular da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Aracati, para funcionar como Promotor Eleitoral da 075ª Zona (Jaguaruana), no período de 21/01/2019 a
05/02/2019, em face da licença paternidade do Promotor EDILSON IZAÍAS DE JESUS JÚNIOR. Fortaleza/CE, 21 de janeiro
de 2019.
LIVIA MARIA DE SOUSA
Procuradora Regional Eleitoral Substituta
ZONAS ELEITORAIS
006ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE DESPACHO
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO
Protocolo: 17.982/2018
Natureza: Prestação de Contas
Requerente: Partido Democrático Trabalhista – PDT Banabuiú/CE
Cleidemar Lopes da Silva – Presidente do Partido
Advogado: Julio Cesar Oliveira Pimenta, (OAB/CE n°: 24.246)
INTIMAÇÃO
De ordem do MMº. Juiz Eleitoral da 06ª Zona, Dr. Adriano Ribeiro Furtado Barbosa, fica INTIMADA A PARTE E SEU
ADVOGADO do despacho prolatado nos autos acima epigrafado, que defere o pedido de dilação de prazo, cuja parte
dispositiva é a que segue:
“DESPACHO
R. h.
1.
Defiro requerimento de dilação de prazo, dando 20 (vinte) dias para que seja entregue em cartório as peças da
prestação geradas no sistema SPCA, Sob pena de nulidade caso deixem de apresentar.
2.
Após o decurso do prazo ao Cartório Eleitoral para que certifique-se da apresentação ou não das peças.
Quixadá/CE, 15 de agosto de 2018.
ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
Juiz Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral/CE”
Quixadá/CE, 23 de janeiro de 2018.
Celina Gurgel Rodrigues
Chefe de Cartório – 06ª Zona Eleitoral/CE
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015ª Zona Eleitoral
Editais
Edital nº 04/2019
DE ORDEM do Dr. Bruno Gomes Benigno Sobral, MM Juiz Eleitoral em respondência pelo expediente da 15ª Zona do
Município de Icó/CE, no uso de suas atribuições legais, ...
Em observância ao disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, torna
público, para conhecimento de todos os delegados de partidos e a quem possa interessar, que foram deferidos e enviados
para processamento no Tribunal Superior Eleitoral, os Requerimentos de Alistamento Eleitoral, revisão, segunda via e
Transferência de domicílio eleitoral, referente a segunda quinzena do mês de dezembro/2018, requerido(s) pelo(s) eleitor(es)
constante(s) na relação anexa, afixada no átrio deste Cartório Eleitoral, conforme disciplinado no art. 6º do Provimento n.º
2/2011-CRE/CE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o
presente edital fosse publicado no lugar de costume deste Cartório, para os devidos fins, correndo o prazo de dez (10) dias
para interposição de recurso, da data de sua publicação.
Dado e passado no Cartório da 15ª Zona Eleitoral, aos 23 (vinte e três) dias de janeiro de 2019. Eu, ______ Raphael Bezerra
Vieira Lima, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, subscrevendo-o ao final.
Raphael Bezerra Vieira Lima
Técnico Judiciário - Mat. TRE/CE nº 80.205
Chefe do Cartório da 15ª Zona/CE
Edital nº 05.2019
DE ORDEM do Dr. Bruno Gomes Benigno Sobral, MM Juiz Eleitoral em respondência pelo expediente da 15ª Zona do
Município de Icó/CE, no uso de suas atribuições legais, ...
Em observância ao disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, art. 18, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE n.º 21.538/03, de 14/10/2003, torna
público, para conhecimento de todos os delegados de partidos e a quem possa interessar, que foram deferidos e enviados
para processamento no Tribunal Superior Eleitoral, os Requerimentos de Alistamento Eleitoral, revisão, segunda via e
Transferência de domicílio eleitoral, referente a primeira quinzena do mês de janeiro/2019, requerido(s) pelo(s) eleitor(es)
constante(s) na relação anexa, afixada no átrio deste Cartório Eleitoral, conforme disciplinado no art. 6º do Provimento n.º
2/2011-CRE/CE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou a Autoridade Judiciária desta Zona Eleitoral, que o
presente edital fosse publicado no lugar de costume deste Cartório, para os devidos fins, correndo o prazo de dez (10) dias
para interposição de recurso, da data de sua publicação.
Dado e passado no Cartório da 15ª Zona Eleitoral, aos 23 (vinte e três) dias de janeiro de 2019. Eu, ______ Raphael Bezerra
Vieira Lima, Chefe do Cartório, preparei e conferi o presente edital, subscrevendo-o ao final.
Raphael Bezerra Vieira Lima
Técnico Judiciário - Mat. TRE/CE nº 80.205
Chefe do Cartório da 15ª Zona/CE

017ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DE DESPACHOS - PRESTAÇÕES DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROTOCOLO N.° 22.505/2016
PROCESSO: 7-53.2017.6.06.0023 – CLASSE 25
ORIGEM: ITAPIPOCA-CE
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
REQUERENTE: PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL, PEN-(PATRIOTA - PATRI)TURURU
PRESIDENTE: HERMESSOM FERREIRA DA FONSECA
TESOUREIRO: FRANCISCO ROGERIO FREIRES MOTA
DESPACHO
O Tribunal Superior Eleitoral não admite a aplicação retroativa da Resolução 23.464/2015 nem da Resolução n.° 23.546/2017
no que se refere ao conteúdo da prestação de contas. Tanto que o artigo 65, § 3º, inciso II, da Res.-TSE n.° 23.546/2017,
prevê que as prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2015 deverão ser examinadas de acordo com as regras
previstas na Resolução-TSE n.° 23.432, de 16 de dezembro de 2014, que se encontrava em vigor naquele ano.
Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 5-7, formulado pelo Partido Ecológico Nacional – PEN de Tururu, por considerar
imprescindível a adequação destas contas às disposições da citada resolução, que prevê em seu art. 4º, inciso V, alínea “a”,
art. 8º, § 8º, inciso I, e art. 29, sobre as peças que deverão compor a prestação de contas.
Em consequência, na forma do artigo 30, inciso IV, da Res.-TSE n.° 23.432/2014, determino a notificação do órgão partidário e
de seus responsáveis para que, no prazo de cinco dias, promovam a adequação destas contas às disposições da norma em
questão, sob pena de serem julgadas não prestadas, nos termos do art. 37 da Lei n.° 9.096/95, ficando o partido inadimplente
sujeito à suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário e seus dirigentes à responsabilização civil e criminal pela
falta de prestação das contas.
Itapipoca, 18 de dezembro de 2018.
Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz Eleitoral
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PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROTOCOLO N.° 24.660/2016
PROCESSO: 6-68.2017.6.06.0023 – CLASSE 25
ORIGEM: ITAPIPOCA-CE
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
REQUERENTE: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, PMB-TURURU
PRESIDENTE: CARLOS SERPA MENEZES BARROSO
TESOUREIRO: JOSIANE FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: JOSÉ SEBASTIÃO NETO,OAB/CE 2228
DESPACHO
A prestação de contas partidárias relativas ao exercício financeiro de 2015 é regida pela Res.-TSE n.° 23.432/2014, art. 30,
inciso III, que não admite a mera apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos.
Sendo assim, é imprescindível a adequação destas contas às disposições da citada resolução, que prevê em seu art. 4º, inciso
V, alínea “a”, art. 8º, § 8º, inciso I, e art. 29, sobre as peças que deverão compor a prestação de contas.
Diante do exposto, na forma do artigo 30, inciso IV, da Res.-TSE n.° 23.432/2014, determino a notificação do órgão partidário e
de seus responsáveis para que, no prazo de cinco dias, promovam a adequação destas contas às disposições da norma em
questão, sob pena de serem julgadas não prestadas, nos termos do art. 37 da Lei n.° 9.096/95, ficando o partido inadimplente
sujeito à suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário e seus dirigentes à responsabilização civil e criminal pela
falta de prestação das contas.
Intime-se a agremiação partidária acerca da obrigatoriedade de constituição de advogado legalmente habilitado para atuar no
processo de prestação de contas, conforme disposto no art. 1º, da Res. TRE-CE nº 549/2014, de 19 de maio de 2014.
Itapipoca, 18 dezembro de 2018.
Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROTOCOLO N.° 23.021/2016
PROCESSO: 8-38.2017.6.06.0023 – CLASSE 25
ORIGEM: ITAPIPOCA-CE
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
REQUERENTE: DEMOCRATAS, DEM -TURURU
PRESIDENTE: ERMESSON GOMES DO NASCIMENTO
TESOUREIRO: FRANCISCA ELAINE FREITAS MENDONÇA
ADVOGADO: VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA, OAB/CE 28.694
DESPACHO
A prestação de contas partidárias relativas ao exercício financeiro de 2015 é regida pela Res.-TSE n.° 23.432/2014, art. 30,
inciso III, que não admite a mera apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos.
Sendo assim, é imprescindível a adequação destas contas às disposições da citada resolução, que prevê em seu art. 4º, inciso
V, alínea “a”, art. 8º, § 8º, inciso I, e art. 29, sobre as peças que deverão compor a prestação de contas.
Diante do exposto, na forma do artigo 30, inciso IV, da Res.-TSE n.° 23.432/2014, determino a notificação do órgão partidário e
de seus responsáveis para que, no prazo de cinco dias, promovam a adequação destas contas às disposições da norma em
questão, sob pena de serem julgadas não prestadas, nos termos do art. 37 da Lei n.° 9.096/95, ficando o partido inadimplente
sujeito à suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário e seus dirigentes à responsabilização civil e criminal pela
falta de prestação das contas.
Intime-se a agremiação partidária acerca da obrigatoriedade de constituição de advogado legalmente habilitado para atuar no
processo de prestação de contas, conforme disposto no art. 1º, da Res. TRE-CE nº 549/2014, de 19 de maio de 2014.
Itapipoca, 18 dezembro de 2018.
Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo n.° CMR 52-41.2018.6.06.0017 (Protocolo 18.771/2018)
Zona: 17ª ZONA ELEITORAL DO CEARÁ
Eleições Gerais 2018: ITAPIPOCA e TURURU
Sentença n.° 001/2019
Cuida-se de processo de composição das mesas receptoras de votos para as Eleições Gerais 2018, nos Município de
ITAPIPOCA e TURURU.
Com a antecedência devida, foram publicados editais das audiências públicas de nomeação dos membros das mesas
receptoras de votos desta 17ª Zona Eleitoral, a qual foi realizada nos dias 10/07/2018 e 24/07/2018, resultando na nomeação
das pessoas indicadas no Edital 30 e 31/2018.
Posteriormente, foram nomeados outras pessoas para substituir os impedidos, os não encontrados e os ausentes, conforme
editais constantes dos autos.
Nenhuma reclamação foi interposta.
Alguns mesários, tidos como faltosos aos trabalhos eleitorais, apresentaram justificativas (v. fls. 82-107), outros, além de não
as terem apresentado, também não solicitaram a fixação de multa.
É o que tinha de relevante a relatar.
Decido.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2019, Número 017

Fortaleza, quinta-feira, 24 de janeiro de 2019

Página 24

Pois bem, os artigos 120 e 121, do Código Eleitoral disciplinam o procedimento de composição das mesas receptoras de votos,
assim dispondo:
“Art. 120. Constituem a Mesa Receptora um Presidente, um primeiro e um segundo mesários, dois Secretários e um suplente,
nomeados pelo Juiz Eleitoral 60 (sessenta) dias antes da eleição, em audiência pública, anunciada pelo menos com 5 (cinco)
dias de antecedência.
§ 1º Não podem ser nomeados Presidentes e mesários:
I - os candidatos e seus parentes ainda que por afinidade, até o 2º (segundo) grau, inclusive, e bem assim o cônjuge;
II - os membros de diretórios de partidos desde que exerçam função executiva;
III - as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo;
IV - os que pertencerem ao serviço eleitoral.
§ 2º Os mesários serão nomeados, de preferência, entre os eleitores da própria seção, e, dentre estes, os diplomados em
escola superior, os professores e os serventuários da Justiça.
§ 3º O Juiz Eleitoral mandará publicar no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em cartório, as nomeações que tiver feito,
e intimará os mesários através dessa publicação, para constituírem as Mesas no dia e lugares designados, às 7 (sete) horas.
§ 4º Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação, e que ficarão à livre apreciação do Juiz Eleitoral,
somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias a contar da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
§ 5º Os nomeados que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos referidos no § 1º incorrem na pena
estabelecida pelo artigo 310.
Art. 121. Da nomeação da Mesa Receptora qualquer partido poderá reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de 2 (dois) dias, a
contar da audiência, devendo a decisão ser proferida em igual prazo.
§ 1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 (três) dias, devendo, dentro
de igual prazo, ser resolvido.
§ 2º Se o vício da constituição da Mesa resultar da incompatibilidade prevista no nº I, do § 1º, do artigo 120, e o registro do
candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da publicação dos nomes dos
candidatos registrados. Se resultar de qualquer das proibições dos nºs II, III e IV, e em virtude de fato superveniente, o prazo
se contará do ato da nomeação ou eleição.
§ 3º O partido que não houver reclamado contra a composição da Mesa não poderá argüir, sob esse fundamento, a
nulidade da seção respectiva.” (destaquei)
In casu, observa-se que as mesas foram regularmente constituídas e nenhuma reclamação foi interposta contra a sua
composição.
Ademais, não foi interposto qualquer recurso contra a votação.
Ante o exposto, e tendo em vista a regularidade das nomeações e substituições efetivadas, julgo regular composição definitiva
das mesas receptoras de votos desta 17ª Zona Eleitoral do Ceará, nos termos dos artigos 120 e 121 do Código Eleitoral.
Passo a analisar as justificativas apresentadas pelos mesários faltosos.
1) Os mesários Mary Ann Pinto de Andrade, Antônio Raylander Alves Vasconcelos, Luís Francisco Rogério Ferreira, Jonata
Alves Barroso, Silvana Oliveira de Sousa e Karina Jaqueline Gonçalves Teixeira, alegaram que deixaram de comparecer aos
trabalhos eleitorais por problemas de saúde, tendo juntado documentos médicos; 2) Os mesários Sílvia Helena Ribeiro Moura,
Ilmara Melo Rocha, Jessiane dos Santos Silva, Maria Lorena Braga Carneiro, e Daiane Kelly Marques dos Santos Irineu,
informaram ter deixado de comparecer aos trabalhos eleitorais por motivos de saúde pessoal ou familiar e o eleitor Rodrigo
Gomes Montenegro, alegou dificuldades de deslocamento para outro compromisso, mas nenhum deles trouxe aos autos
documento comprobatório da situação excepcional que justificasse o não atendimento à convocação.
Sendo assim, defiro as justificativas apresentadas pelos mesários Mary Ann Pinto de Andrade, Antônio Raylander Alves
Vasconcelos, Luís Francisco Rogério Ferreira, Jonata Alves Barroso, Silvana Oliveira de Sousa e Karina Jaqueline Gonçalves
Teixeira, e indefiro os requerimentos formulados pelos eleitores Sílvia Helena Ribeiro Moura, Ilmara Melo Rocha, Jessiane dos
Santos Silva, Maria Lorena Braga Carneiro, Daiane Kelly Marques dos Santos Irineu e Rodrigo Gomes Montenegro, cujas
alegações, desacompanhadas de outras provas, não são aptas a afastar a aplicação da sanção pelo não atendimento ao
chamado da Justiça Eleitoral.
Por fim, determino a abertura de procedimento administrativo para aplicação das penalidades cabíveis aos eleitores que
deixaram de comparecer aos trabalhos eleitorais sem motivo justo.
P. R. Intimem-se.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se.
Itapipoca, 23 de janeiro de 2019.
Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz Eleitoral
Atos Diversos
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROTOCOLO N.° 15.358/2015
PROCESSO: 13-31.2015.6.06.0023 – CLASSE 25
ORIGEM: ITAPIPOCA-CE
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2015
REQUERENTE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, PMN -TURURU
PRESIDENTE: JOÃO BATISTA GASPAR
TESOUREIRO: GASPAR DE SOUSA NETO
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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AVISO
Publica-se, para ciência a quem possa interessar, o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado da direção
municipal do PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, PMN-TURURU, referente ao exercício financeiro de 2015,
protocolizado nesta 17ª Zona Eleitoral em 30/04/2015, sob o n.° 15.358/2015, cujos autos permanecerão em secretaria pelo
prazo de quinze dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação,
registro e pagamento das respectivas custas de reprografia, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 32 da Lei n.°
9.096, de 19 de setembro de 1995.
Itapipoca/CE, 23 de janeiro de 2019.
Lúcio Mendes da Cruz
Chefe de Cartório

020ª Zona Eleitoral
Editais
Prestação de Contas
EDITAL n.º 04/2019
(Prazo: 3 dias)
A MM. Juíza Eleitoral da 20ª Zona do Estado do Ceará, sediada em Crateús, no uso de suas atribuições legais etc.;
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos políticos abaixo relacionados
apresentaram Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos referente ao exercício financeiro de 2017, prevista no
art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, ficando facultado a qualquer interessado, no prazo de 3 (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, em
observância ao art. 45, I da supracitada resolução.
PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO DA REPÚBLICA – PR de IPAPORANGA
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
DE CRATEÚS
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT DE
CRATEÚS
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B DE
CRATEÚS

PRESIDENTE
Maria Auxiliadora Oliveira da Silva
Antonio Jaime Sobreira Lima
Francisco das Chagas Soares Apolônio

TESOUREIRO
João Hudson Moreira Alves
Paulo de Tarso Aragão Correia
Lima
Eva Vieira Barbosa Silva

Maria Amélia Gonçalves de Sousa

Raimundo Nonato Lima Melo

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou a autoridade judiciária desta zona eleitoral que o
presente edital fosse publicado no DJE/TRE/CE e afixado no lugar de costume deste Cartório, para os devidos fins.
a
Dado e passado nesta cidade de Crateús – CE, aos 23/01/2019. Eu, Germana de Melo Silva Bezerra, Analista Judiciária da 20
Zona, lavrei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral da 20ª Zona.
DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Juíza Eleitoral da 20ª Zona

021ª Zona Eleitoral
Editais
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL N.º 01/2019
MOVIMENTAÇÃO QUINZENAL
O Excelentíssimo Senhor Dr. Fábio Rodrigues Sousa, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 21ª Zona, Ipu - CE, no uso de
suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado nos artigos
17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para
consulta, a relação de alistamentos e transferências dos eleitores desta 21ª Zona Eleitoral, deferidos e indeferidos entre 01 e
31 de dezembro de 2018.
Dos pedidos indeferidos poderão os alistandos ou eleitores recorrerem no prazo de 05 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE n.º
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital no local de
costume.
Cumpra-se, na forma da Lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª Zona, Ipu/CE, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, _________ Raimundo Vinícius Soares Lima, Chefe de Cartório, matrícula nº
51651, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Fábio Rodrigues Sousa
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/CE
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EDITAL N.º 02/2019
EDITAL REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES CANCELADAS OU SUSPENSAS PELO JUÍZO ELEITORAL DA 21ª ZONA/CE.
O Excelentíssimo Senhor Dr. Fábio Rodrigues Sousa, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 21ª Zona, Ipu - CE, no uso de
suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem, ou dele tomarem conhecimento, que a relação contendo nome, número de título
eleitoral, tipo e data de ocorrência do ASE das pessoas que tiveram suas inscrições canceladas ou suspensas, no período de
01 a 31 de dezembro de 2018, encontra-se disponível no Cartório Eleitoral da 21ª Zona/CE, para que, no prazo de 05 (cinco)
dias, ofereçam contestação, caso queiram. Nos termos da legislação vigente, ordenou o MMº. Juiz que se publicasse o
presente Edital, o qual será afixado no local de costume.
Cumpra-se, na forma da Lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª Zona, Ipu/CE, aos 23 (vinte e três) dias do mês de
janeiro do ano de 2019. Eu, _________ Raimundo Vinícius Soares Lima, Chefe de Cartório, matrícula TRE/CE 51651, preparei
e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Fábio Rodrigues Sousa
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/CE
EDITAL N.º 03/2019
MOVIMENTAÇÃO QUINZENAL
O Excelentíssimo Senhor Dr. Fábio Rodrigues Sousa, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 21ª Zona, Ipu - CE, no uso de
suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, em cumprimento ao preceituado nos artigos
17 e 18 da Resolução TSE n.º 21.538, de 14 de outubro de 2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para
consulta, a relação de alistamentos e transferências dos eleitores desta 21ª Zona Eleitoral, deferidos e indeferidos entre 01 e
15 de janeiro de 2019.
Dos pedidos indeferidos poderão os alistandos ou eleitores recorrerem no prazo de 05 (cinco) dias e, dos pedidos deferidos,
poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias (Resolução TSE n.º
21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital no local de
costume.
Cumpra-se, na forma da Lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 21ª Zona, Ipu/CE, aos 23 (vinte três) dias do mês de
janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, _________ Raimundo Vinícius Soares Lima, Chefe de Cartório, matrícula nº
51651, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Fábio Rodrigues Sousa
Juiz Eleitoral da 21ª ZE/CE

022ª Zona Eleitoral
Editais
PUBLICAÇÃO EDITAL 22ZE
E D I T A L N.º 03 /2019 – Prazo: 03 dias
O Excelentíssimo Dr. FÁBIO RODRIGUES SOUSA, Juiz Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral em São Benedito, Ceará, no uso de
suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO o presente EDITAL a todos que o virem ou dele tiverem ciência que o órgão partidário e respectivo
responsável (anexo I) apresentou PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas às ELEIÇÕES GERAIS 2018, facultando a qualquer
interessado, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação que deverá
ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem o alegado, com supedâneo na Res.
TSE nº 23.553/2017.
Dado e passado nesta 22ª Zona Eleitoral, aos 10 dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu _____,
Katiuscia Dias de Figueiredo Chaves, analista judiciária da 22ª Zona Eleitoral, o digitei e subscrevo.

PARTIDO
PSDB
FÁBIO RODRIGUES SOUSA
Juiz Eleitoral - 22ª ZE

MUNICÍPIO
SÃO BENEDITO

(anexo I)
RESPONSÁVEL
PAULO ROBERTO SOARES FILIZOLA

033ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO - SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL
Registro Processual nº: 684-87.2016.6.06.0033
Natureza da Ação:
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Assunto :
EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE
Exequente/Excepta:
UNIÃO
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Executado/Excipiente:
JOSE VILANILDO DIAS OLIVEIRA
Advogado: Pedro Glauton Gonçalves Monteiro (OAB/CE nº 15.889)
DECISÃO/DESPACHO
Sentença nº 96/2018
DECISÃO: Trata-se do Incidente de Exceção de Pré Executividade aforado pelo Devedor/Executado JOSÉ VILANILDO DIAS
OLIVEIRA, devidamente qualificado, nos autos da Ação de Execução Fiscal que lhe move a UNIÃO, representada pela
Fazenda Pública Nacional, alegando, em resumo, a prescrição do débito, pedindo a extinção da execução.
Admitido o processamento do Incidente (fls. 22/23), a Excepta, após regular intimação, apresentou manifestação à fl. 24, sem
adentrar no mérito da arguição da prescrição pelo excipiente, postulou a suspensão do curso da cobrança sob o fundamento
da necessidade e obter informações neste Juízo sobre eventuais causas suspensivas e/ou interruptivas da prescrição.
Em decisão encartada à fl. 28, indeferi o pedido da Excepta, e reabri o prazo para manifestação tendo em vista a relevância da
matéria suscitada pelo Excipiente.
Em nova manifestação, a Excepta informa que “não foram encontradas causa suspensivas e/ou interruptivas da prescrição
intercorrente”, entretanto, novamente o mérito da matéria arguida pelo Excipiente não foi objeto de análise e parecer da
Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Decido.
No pertinente a possibilidade do Incidente de Exceção de Pré Executividade na execução fiscal, a jurisprudência pátria tem
entendido pelo seu cabimento para a alegação de prescrição “desde que a matéria tenha sido aventada pela parte, e que não
haja necessidade de dilação probatória” (STJ – Corte Especial, ED no Resp 388.000, rel. p. o ac. Min. José Delgado, j.
16.3.2005, DJU 28/11/2005).
Compulsando as informações existentes no cartório eleitoral, bem como os dados da certidão de dívida ativa que acompanha a
inicial, verifica-se que o crédito em questão é decorrente de aplicação de multa por infração ao art. 36, da Lei Federal 9.504/97
(Propaganda Eleitoral Extemporânea), nos autos da Representação Eleitoral autuada sob o nº 103/2008. Assim, a dívida em
questão não tem natureza tributária e, portanto, a ela se aplica o prazo prescricional de 10 anos previsto no
art. 205 do Código Civil, consoante a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral:
“RECURSO ESPECIAL. MULTA ELEITORAL. DIVIDA ATIVA DE NA TUREZA NA0 TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL
DE DEZ ANOS. ART 205 CC. RECURSO DESPROVIDO. Respe - Recurso Especial Eleitoral ng 12840 - Divinolândia/SP,”
(Acórdão de 08/08/2013, Relator (a) Min. MARCO AURELIO MENDES DE FARIAS MELLO, Relator (a) designado (a) Min.
JOSE ANTONIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 171, Data 06/09/2013, Página 55).
“RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. DESPROVIMENTO. 1. As multas eleitorais estão sujeitas ao prazo prescricional de dez anos
(art. 205 do Código Civil), pois constituem dívida ativa de natureza não tributária, nos termos do art. 367, III e IV, do Código
Eleitoral, sujeitando-se, portanto, às regras de prescrição previstas no Código Civil. Precedentes. 2. Recurso especial
desprovido”. (Recurso Especial Eleitoral nº 150576, Acórdão de 04/06/2013, Relator (a) Min. MARCO AURÉLIO MENDES DE
FARIAS MELLO, Relator (a) designado (a) Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 7/8/2013).
E mais:
“RECURSO ELEITORAL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ELEITORAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O recurso cabível em face de decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é o agravo de instrumento. Princípio de
fungibilidade. Prazo de interposição de 10 dias. Art. 522 do CPC. Recurso tempestivo. 2. As questões relativas à propositura da
ação executória em domicílio diverso daquele constante em seu cadastro eleitoral e à suposta anistia concedida em hipóteses
semelhantes não são objeto da exceção oposta. 3. Uma vez configurada a indevida inovação recursal, impende-se fixar como
objeto do presente recurso tão somente a alegada ocorrência da prescrição. 4. Prazo prescricional das multas eleitorais. Dez
anos. Aplicação do art. 205 do Código Civil. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. 5. O prazo de 180 dias aludido pelo
executado refere-se à hipótese de suspensão do prazo prescricional prevista no art. 2º, § 3º da Lei de Execuções Fiscais, que
dispõe que a inscrição em dívida ativa suspende o curso da prescrição. 6. Crédito constituído em 09 de julho de 2010, prazo
final para seu recolhimento. Inscrição em dívida ativa em 05 de novembro daquele ano. Ajuizamento do feito em 21 de
fevereiro de 2011, portanto em momento bastante inferior ao prazo prescricional de 10 anos sedimentado pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Pelo desprovimento do recurso”. (TRE-RJ - RE: 4022 RJ , Relator: ALEXANDRE DE CARVALHO
MESQUITA, Data de Julgamento: 16/06/2014, Data de Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo
145, Data 07/07/2014, Página 37/46).
Com efeito, à luz do Processo Administrativo nº 10380.000083/2016-39 (PRFN/CE), consta que o crédito discutido venceu no
ano de 2009, sendo a dívida constituída definitivamente em 16/02/2016, data da sua inscrição em dívida ativa, (fl. 02). A ação
de execução fiscal foi proposta em 10/08/2016 e recebida em 16/08/2016, ou seja, no mesmo ano da inscrição na dívida ativa
a ação de execução fiscal foi ajuizada, portanto, muito longe do termo final do lapso prescricional.
Ademais, consta que a decisão que impôs a multa, transitou em julgado no dia 14/11/2008, e o prazo para recolhimento da
multa venceu-se em 08/06/2009, portanto, levando em consideração estas duas datas, quando a dívida foi inscrita, em
16/02/2016, o termo final do lapso prescricional ainda não fora atingido.
Por outro lado, mesmo considerando a data de 08/06/2009, indicada pelo devedor como a data em que ocorreu a constituição
do “crédito tributário”, ainda assim a cobrança não foi atingida pela prescrição, primeiro, porque trata-se de crédito não
tributário, segundo, o prazo prescricional é de dez anos.
Desta forma, verificando-se as datas de vencimento da referida dívida, de lançamento de inscrição em dívida ativa e de
propositura da presente ação, não se verifica a ocorrência da prescrição, posto que não ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos,
não podendo ser atribuída à Excepta, comportamento desidioso ou ilegal.

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

Ano 2019, Número 017

Fortaleza, quinta-feira, 24 de janeiro de 2019

Página 28

Assim sendo, ao contrário do alegado pelo Excipiente, verifica-se não ter ocorrido a alegada prescrição da dívida em
discussão, não merecendo procedência a presente exceção, uma vez que a Execução Fiscal tramita nos termos da legislação
de regência.
Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos constam, julgo IMPROCEDENTE o presente Incidente de Exceção de Pré
Executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal em seus ulteriores termos, declarando a regularidade
dos atos de constrição judicial efetivados nesta ação.
Oportunamente, intime-se a Fazenda Pública Nacional para indicar bens do devedor à penhora, em razão da existência de
débito remanescente.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Canindé (CE), 10 de dezembro de 2018
Bel. Antonio Josimar Almeida Alves
Juiz de Direito – 33ª Zona Eleitoral

036ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÕES - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROTOCOLO 35.589/2018
PROCESSO 37-15.2018.6.06.0036
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – 1º TURNO - PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) – MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.
INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL).
ADVOGADO: LUCIANTÔNIO ALMEIDA FALCÃO – OAB/CE 9.337.
INTIMAÇÃO
Por determinação do Excelentíssimo Juiz desta 36ª Zona Eleitoral, Dr. CÉSAR DE BARROS LIMA, nos termos dos artigos 56 e
101 da Resolução TSE 23.553/2017, fica INTIMADO o Partido Político acima discriminado, na pessoa do advogado
LUCIANTÔNIO ALMEIDA FALCÃO – OAB/CE 9.337, para apresentar, no prazo de 3 (três) dias, os seguintes
documentos/informações:
1) Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (artigo 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a
13/09/2018);
2) Qualificação dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade (artigo 56 da
Resolução TSE 23.553/2017);
3) Registrar gastos com contratação de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados durante a campanha
eleitoral (artigo 37, § 2º da Resolução TSE 23.553/2017), e se for o caso, apresentar termo de doação estimável;
4) Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de “Outros Recursos” na prestação de contas e na
base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os artigos 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE
23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral;
5) Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o artigo 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ - BANCO - AGÊNCIA – CONTA
25.033.719/0001-50 – 001 – 2622 - 00000000271861
6) Se for o caso, apresentar extrato de prestação de contas retificadora com alterações necessárias;
7) Se for o caso, apresentar notas explicativas referente às alterações necessárias.
São Gonçalo do Amarante, 22 de janeiro de 2019.
CARLOS EDUARDO AZEVEDO DE ARAÚJO
Chefe de Cartório Substituto
Técnico Judiciário – Matrícula 75.924
PROTOCOLO 35.593/2018
PROCESSO 41-52.2018.6.06.0036
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – 1º TURNO - PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO DE DIREÇÃO
MUNICIPAL – PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ (DC) – MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ (DC).
ADVOGADO: ETHEL ROSA SUDÁRIO – OAB/CE 10.570.
INTIMAÇÃO
Por determinação do Excelentíssimo Juiz desta 36ª Zona Eleitoral, Dr. CÉSAR DE BARROS LIMA, nos termos dos artigos 56 e
101 da Resolução TSE 23.553/2017, fica INTIMADO o Partido Político acima discriminado, na pessoa do advogado ETHEL
ROSA SUDÁRIO – OAB/CE 10.570, para apresentar, no prazo de 3 (três) dias, os seguintes documentos/informações:
1) Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (artigo 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a
13/09/2018);
2) Qualificação dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade (artigo 56 da
Resolução TSE 23.553/2017);
3) Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo
o que dispõe o art. 56, I, g, da Resolução TSE 23.553/2017:
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DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA – CPF/CNPJ – FORNECEDOR - N º DA NOTA FISCAL OU RECIBO - VALOR (R$) - % - FONTE DA INFORMAÇÃO
03/09/2018 – 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A – 5270523 – 50,00 - NFE
4) Não houve indicação das informações referentes às contas bancárias de “Outros Recursos” na prestação de contas e na
base de dados do extrato eletrônico, contrariando o que dispõe os artigos 10 e 56, I, alínea "a", da Resolução TSE
23.553/2017, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral;
5) Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 56, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017:
CNPJ - BANCO - AGÊNCIA – CONTA
24.591.592/0001-21 – 001 – 2622 - 00000000272434
6) Registrar gastos com contratação de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados durante a campanha
eleitoral (artigo 37, § 2º da Resolução TSE 23.553/2017), e se for o caso, apresentar termo de doação estimável;
7) Se for o caso, apresentar extrato de prestação de contas retificadora com alterações necessárias;
8) Se for o caso, apresentar notas explicativas referente às alterações necessárias.
São Gonçalo do Amarante, 23 de janeiro de 2019.
CARLOS EDUARDO AZEVEDO DE ARAÚJO
Chefe de Cartório Substituto
Técnico Judiciário – Matrícula 75.924

043ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Processo nº: 3357-47.2010.6.06.0103 (protocolo nº 26108/2010)
Natureza: AÇÃO PENAL
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Denunciado: ELIOMAR RICARTE DE LIMA
Advogados: FRANCISCO TÁCIDO SANTOS CAVALCANTI, OAB/CE 8.978; MARIA SUDETE DE OLIVEIRA, OAB/CE 4792;
DANILSON DE CARVALHO PASSOS, OAB/CE 20.322 e JOÃO GERSON FERNANDES DUARTE, OAB/CE 23.201
Denunciados: JOSÉ EDVALDO RIBEIRO DE SOUSA e MARCIANA DE SOUSA BEZERRA.
Advogada: JAQUELINE DE CASTRO RODRIGUES, OAB/CE 20.265
DE ORDEM da MMª Juíza Eleitoral desta 43ª ZE, Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar. INTIMO as partes, por seus
advogados, para audiência de instrução que será realizada na data de 27 de março de 2019, às 13:30 horas, na sala de
audiências do Fórum da Comarca de Jucás. Outrossim, INTIMO os advogados para apresentação de testemunhas nos termos
do art. 455 e seguintes do CPC.
Antônio Ednaldo Lemos
Chefe do Cartório Eleitoral da 043ª Zona/CE
Processo nº: 3357-47.2010.6.06.0103 (protocolo nº 26108/2010)
Natureza: AÇÃO PENAL
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Denunciada: NATÁLIA FERREIRA GOMES
Advogada: JAQUELINE DE CASTRO RODRIGUES, OAB/CE 20.265
Denunciados: JOÃO CORREIA LIMA e SIMÃO CORREIA ANTUNES
Advogada: MARIA VILMAR SAMPAIO, OAB/CE 8467
DE ORDEM da MMª Juíza Eleitoral desta 43ª ZE, Dra. Yanne Maria Bezerra de Alencar. INTIMO os advogados acima
descritos, para tomar ciência do envio de cartas precatórias para a 27ª ZE – Crato/CE quanto à Natália Ferreira Gomes e para
a 112ª ZE – Juazeiro do Norte/CE quanto à JOÃO CORREIA LIMA e SIMÃO CORREIA ANTUNES, com a finalidade de
interrogá-los.
Antônio Ednaldo Lemos
Chefe do Cartório Eleitoral da 043ª Zona/CE

047ª Zona Eleitoral
Despachos
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO 2017
Publica-se, para intimação do advogado da parte, acerca do despacho exarado no pedido de dilação de prazo.
Protocolo nº : 14.491/2018
Processo nº: 21-28.2018.6.06.0047
Natureza: Prestação de Contas Partidárias - Exercício 2017
Interessado: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Município: IBICUITINGA
Advogado: Carla Suame Lima Albuquerque, OAB/CE nº 32.816
DESPACHO
R.Hoje.
Vistos.
Considerando que o prazo sequer escoou, indefiro, para, DIGO, por ora o pedido, por impertinência flagrante.
Intime-se.
Morada Nova, 22/01/2019.
Anne Carolline Fernandes Duarte
Juíza Eleitoral da 47ª Zona

048ª Zona Eleitoral
Decisões
Processo Nº 27-32.2018.6.06.0048
Protocolo N.º 12.37/2018
Interessado: Partido Social Democrático – Unidade Eleitoral Ararendá
Advogado constituído: Não Consta
Decisão
Vistos etc.
Cuida-se de requerimento de dilação de prazo para apresentação da prestação de contas anual, exercício 2017,
formulado pelo Diretório Municipal do Partido Social Democrático – Unidade Eleitoral Ararendá.
Por meio de Petição acostada às fls. 06-08, o Diretório Municipal do PSD, formulou requerimento de dilação de prazo
para a formalização da prestação de contas anual, alegando uma divergência nos dados do Presidente, impedindo o
cumprimento em tempo hábil.
Assim, solicita dilação de prazo para apresentação das contas por mais 90 (noventa) dias.
É o relatório.
A Resolução TSE n. 23.546/17 regulamenta o disposto no Título III – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – da
Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995; definindo as obrigações dos partidos político no âmbito da Justiça Eleitoral. Em seu
art. 4º, assim dispõe:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
I - inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias distintas, observada a segregação de recursos
conforme a natureza da receita, nos termos do art. 6º;
III - realizar gastos em conformidade com o disposto nesta resolução e na legislação aplicável;
IV - manter escrituração contábil digital, sob a responsabilidade de profissional de contabilidade habilitado, que permita a
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial; e
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução:
a) o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, para publicação na forma disciplinada pela Secretaria
Judiciária dos tribunais; e
b) a prestação de contas anual.
A seu turno, o art. 28 estabelece a data limite em que os partidos políticos devem apresentar a sua prestação de
contas.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
Compulsando os autos, verifico que a agremiação partidária não cumpriu o prazo estabelecido acima, e somente após
a notificação de que trata o art. 30 da Res. 23.546/17, apresentou requerimento de dilação de prazo.
Fica clara, pela leitura dos dispositivos referidos, a obrigação dos partidos políticos de prestar contas à justiça eleitoral,
assim como a data para sua apresentação; não sendo fato desconhecido que pudesse surpreender os entes partidários, de
modo que não tivessem tempo hábil para se organizarem.
Por fim, a impossibilidade alegada pelo PSB – Ararendá, de finalizar suas prestações de contas pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual – SPCA, não o dispensa de cumprir sua obrigação de prestar contas na data definida pela
legislação. Nesse caso, ainda que de forma parcial, deveria prestá-la até a data estabelecida; possibilitando-se, contudo, a sua
conclusão em prazo de 90 (noventa) dias.
Nesse sentido, cito ainda trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, então Presidente do
TSE, em Sessão realizada no dia 17/05/2018:
Petição (1338) 0604179-26.2017.6.00.0000 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX
REQUERENTE: PMDB (NACIONAL) E OUTROS
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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PETIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – SPCA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE FALHAS QUE COMPROMETEM A SEGURANÇA TÉCNICA E JURÍDICA.
PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DA UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA APENAS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE AO DA
HOMOLOGAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO SISTEMA. APONTAMENTOS AFASTADOS PELAS UNIDADES TÉCNICAS
DESTE TRIBUNAL. ACOLHIMENTO DE SUGESTÕES PARA A MELHORIA DO SISTEMA. INDEFERIMENTO DOS DEMAIS
PEDIDOS. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DO ART. 32, "CAPUT", DA LEI Nº 9.096/95, EM VIRTUDE DAS
RELEVANTES DÚVIDAS OCASIONADAS PELA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA.
[…]
Ademais, diante de todos os esclarecimentos prestados pelas unidades técnicas, indefiro o requerimento para que seja
determinada a obrigatoriedade de utilização do SPCA apenas para o exercício seguinte àquele em que for homologada a
versão final.[…]
Não obstante, consideradas as relevantes e generalizadas dúvidas ocasionadas pela implementação do novo Sistema de
Prestação de Contas Anuais, proponho, como medida conciliatória e excepcional, que as agremiações partidárias que
se declarem impossibilitadas de finalizar a prestação de contas mediante o SPCA no prazo previsto no art. 32, "caput",
da Lei nº 9.096/95 sejam autorizadas a prestar informações parciais pelo mesmo Sistema, fincando obrigadas a
complementá-las, pela mesma plataforma, no prazo máximo e improrrogável de 90 (noventa) dias. É como voto.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo requerido pelo PSB – Ararendá. Determino a imediata
suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário. Após, proceda-se na forma estabelecida pelo inciso IV do art. 30 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 13 de dezembro de 2018.
BRUNO DOS ANJOS
Juiz Eleitoral respondendo
Processo Nº 14-33.2018.6.06.0048
Protocolo N.º 12.333/2018
Interessado: Partido dos Trabalhadores – Unidade Eleitoral Nova Russas
Advogado Constituído: Manoel Eduardo Honorato de Oliveira - OAB/CE Nº 8.342
Decisão
Vistos etc.
Cuida-se de requerimento de dilação de prazo para apresentação da prestação de contas anual, exercício 2017,
formulado pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – Unidade Eleitoral Nova Russas.
Por meio de Petição acostada às fls. 07-08, o Diretório Municipal do PT, formulou requerimento de dilação de prazo
para a formalização da prestação de contas anual, alegando erro no "Código e Descrição da Natureza Jurídica" inserta no
CNPJ.
Informa a agremiação partidária que "o profissional responsável pela inscrição do Partido perante a Receita Federal,
erroneamente fez contar como natureza jurídica o código 399-9 – ASSOCIAÇÃO PRIVADA o que destoa com a função política
partidária do PT de Nova Russas, sendo necessária a alteração desse dado, junto ao Órgão Fazendário, para constar o código
327-1 – ÓRGÃO DE DIREÇÃO LOCAL DE PARTIDO POLÍTICO".
Assim, roga dilação de prazo para apresentação das contas até a correção do erro alegado.
É o relatório.
A Resolução TSE n. 23.546/17 regulamenta o disposto no Título III – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – da
Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995; definindo as obrigações dos partidos político no âmbito da Justiça Eleitoral. Em seu
art. 4º, assim dispõe:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
I - inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
II - proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias distintas, observada a segregação de recursos
conforme a natureza da receita, nos termos do art. 6º;
III - realizar gastos em conformidade com o disposto nesta resolução e na legislação aplicável;
IV - manter escrituração contábil digital, sob a responsabilidade de profissional de contabilidade habilitado, que permita a
aferição da origem de suas receitas e a destinação de seus gastos, bem como de sua situação patrimonial; e
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução:
a) o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, para publicação na forma disciplinada pela Secretaria
Judiciária dos tribunais; e
b) a prestação de contas anual.
A seu turno, o art. 28 estabelece a data limite em que os partidos políticos devem apresentar a sua prestação de
contas.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
Compulsando os autos, verifico que a agremiação partidária não cumpriu o prazo estabelecido acima, e somente após
a notificação de que trata o art. 30 da Res. 23.546/17, apresentou requerimento de dilação de prazo.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Fica clara, pela leitura dos dispositivos referidos, a obrigação dos partidos políticos de prestar contas à justiça eleitoral,
assim como a data para sua apresentação; não sendo fato desconhecido que pudesse surpreender os entes partidários, de
modo que não tivessem tempo hábil para se organizarem.
Com relação ao alegado pelo PT – Nova Russas, erro no "Código e Descrição da Natureza Jurídica" inserta no CNPJ,
cumpre esclarecer que os partidos políticos, para fins de anotação dos órgãos partidários perante os Tribunais Regionais
Eleitorais, têm o dever de informar seus números de inscrição no CNPJ (§ 10º, art. 35 da Resolução TSE nº 23.571/2018). O
que pressupõe a regularidade do partido junto aos outros órgãos governamentais aos quais está submetido.
Por fim, ainda que o caso apresentado pelo PT – Nova Russas fosse de impossibilidade de finalizar suas prestações
de contas pelo Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA, não estaria dispensado de cumprir sua obrigação de prestar
contas na data definida pela legislação. Nesse caso, ainda que de forma parcial, deveria prestá-la até a data estabelecida;
possibilitando-se, contudo, a sua conclusão em prazo de 90 (noventa) dias.
Nesse sentido, cito ainda trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, então Presidente do
TSE, em Sessão realizada no dia 17/05/2018:
Petição (1338) 0604179-26.2017.6.00.0000 – BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX
REQUERENTE: PMDB (NACIONAL) E OUTROS
PETIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – SPCA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EXERCÍCIO FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE FALHAS QUE COMPROMETEM A SEGURANÇA TÉCNICA E JURÍDICA.
PEDIDO DE POSTERGAÇÃO DA UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA APENAS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE AO DA
HOMOLOGAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO SISTEMA. APONTAMENTOS AFASTADOS PELAS UNIDADES TÉCNICAS
DESTE TRIBUNAL. ACOLHIMENTO DE SUGESTÕES PARA A MELHORIA DO SISTEMA. INDEFERIMENTO DOS DEMAIS
PEDIDOS. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DO ART. 32, "CAPUT", DA LEI Nº 9.096/95, EM VIRTUDE DAS
RELEVANTES DÚVIDAS OCASIONADAS PELA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA.
[…]
Ademais, diante de todos os esclarecimentos prestados pelas unidades técnicas, indefiro o requerimento para que seja
determinada a obrigatoriedade de utilização do SPCA apenas para o exercício seguinte àquele em que for homologada a
versão final.[…]
Não obstante, consideradas as relevantes e generalizadas dúvidas ocasionadas pela implementação do novo Sistema de
Prestação de Contas Anuais, proponho, como medida conciliatória e excepcional, que as agremiações partidárias que
se declarem impossibilitadas de finalizar a prestação de contas mediante o SPCA no prazo previsto no art. 32, "caput",
da Lei nº 9.096/95 sejam autorizadas a prestar informações parciais pelo mesmo Sistema, fincando obrigadas a
complementá-las, pela mesma plataforma, no prazo máximo e improrrogável de 90 (noventa) dias. É como voto.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo requerido pelo PT – Nova Russas. Determino a imediata
suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário. Após, proceda-se na forma estabelecida pelo inciso IV do art. 30 da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 13 de dezembro de 2018.
BRUNO DOS ANJOS
Juiz Eleitoral respondendo
Sentenças
SENTENÇA 001/2019
Protocolo Nº 143.974/2016
Processo Nº 265-22.2016.6.06.0048
Interessados: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB - ARARENDÁ;
Advogado constituído: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DE PAIVA - OAB-CE 29.297;
Vistos etc.
Trata-se de processo referente à prestação de contas da Direção Municipal/Comissão Provisória do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, no tocante à arrecadação e aplicação de recursos de sua campanha eleitoral
de 2016.
Embora o partido tenha apresentado suas contas no prazo do artigo 45, caput, da Resolução TSE Nº 23.463/2015,
deixou de apresentar extrato da prestação de contas devidamente assinado pelo tesoureiro legítimo do partido político,
contrariando o disposto no art. 41, § 5º da Res. 23.463/15.
Intimado a se manifestar no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o diretório partidário deixou transcorrer in albis o
prazo fixado, não apresentando nenhuma justificativa.
Às fls. 23, a Unidade Técnica se manifesta pela desaprovação das contas.
Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público Eleitoral ofertou parecer, às fls. 25-26, manifestando-se
pelo julgamento das contas como desaprovadas.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o extrato da prestação de contas final está assinado pelo Sr. Aluizio Pereira de
Sena (Presidente) e pelo Sr. Gonçalo Viturino de Sousa (Tesoureiro). Entretanto, quando consultado os responsáveis pelo
órgão partidário no sistema SGIP (doc. fl. 14), verificou-se divergência quanto ao tesoureiro do partido, já que consta o Sr.
Raimundo Nonato Camelo como ocupante do cargo de tesoureiro para o exercício de 2016.
Conforme o art. 68, IV, da Resolução TSE n. 23.463/2015, a Justiça Eleitoral decidirá:
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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IV – pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º:
a) depois de intimados na forma do inciso IV do § 4º do art. 45, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos
ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 48, ou o responsável deixar de atender
às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos
financeiros.
§ 1º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 48 ou o não atendimento das diligências
determinadas não enseja o julgamento das contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a autoridade judiciária examinará se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade
das contas para efeito de sua aprovação com ressalvas ou desaprovação. […]
Verifica-se, da análise dos autos, que o partido indicado acima foi omisso na apresentação de informação exigida pelo
art. 48, c/c 41, ambos da Resolução TSE n. 23.463/15, uma vez que, mesmo intimado a fazê-lo, não o apresentou no prazo
regulamentar.
Art. 41. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
d) municipais.
§ 5º A prestação de contas deve ser assinada:
III - pelo presidente e tesoureiro do partido político, na hipótese de prestação de contas de partido político;
Art. 48. Ressalvado o disposto no art. 57, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação do candidato, dos responsáveis pela administração de recursos e do profissional habilitado em contabilidade;
Outrossim, ressalto como relevante a ausência de informação acerca do tesoureiro legítimo, pois não permite à
Justiça Eleitoral o efetivo controle das contas para efeito de aprovação com ressalva ou desaprovação.
A Resolução n.º 23.463/ 2015, em seu art. 73, II, dispõe que a decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarretará ao partido "a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário".
Ante o exposto, após a análise dos autos, com fundamento no art. 68, IV, "b", da Resolução TSE n.º 23.463/2015,
JULGO AS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS, determinando ao PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA –
Circunscrição Eleitoral Ararendá/CE, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
Findo o tríduo recursal sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos (art. 77 da Res. TSE nº
23.463/2015).
Registe-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, conforme preceitua a Res.
TSE 23.384/2012.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 17 de Janeiro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
SENTENÇA 002/2019
Protocolo Nº 138.487/2016
Processo Nº 305-04.2016.6.06.0048
Interessados: Sebastião Gonçalves Rosa – Candidato a Vereador – PMDB – Nova Russas;
Advogado Constituído: Iris Gonçalves Franco - OAB-CE 36.389.
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas referentes as Eleições Municipais 2016. SEBASTIÃO GONÇALVES ROSA, com
fundamento na Lei nº 9.504/97 e na Res. TSE nº 23.463/2015, apresentou, perante este Juízo, a presente prestação de contas
relativa à arrecadação e aplicação de recursos nas Eleições Municipais.
Relatório de Exame da Unidade Técnica de Análise de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das contas
apresentadas, conforme parecer constante em fls. 41.
Parecer do Ministério Público Eleitoral, constante em fls. 42, opinou pela aprovação da prestação de contas.
É o relatório.
Passo a decidir.
No caso dos Autos, verifica-se que a prestação de contas final foi entregue tempestivamente, dentro do prazo fixado
pelo art. 45 da Res. TSE nº 23.463/2015.
Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que o candidato apresentou as peças previstas no art. 48 da
Resolução supracitada, à exceção das não pertinentes ao caso.
A Unidade técnica encontrou divergências entre as receitas declaradas pelo prestador de contas e aquelas constantes
nos extratos bancários eletrônicos do SPCE. Entretanto, o prestador de contas apresentou documentação (extratos bancários
de todo período de campanha) suficiente a elucidar as inconsistências apresentadas.
Ademais, do exame da documentação acostada, acompanhada das informações enviadas por meio eletrônico à
Justiça Eleitoral, a Unidade Técnica não encontrou outra irregularidade nas contas, que pudesse ensejar desaprovação ou não
prestação das contas apresentadas.
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Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas de SEBASTIÃO GONÇALVES ROSA, candidato ao cargo de Vereador
no Município de Nova Russas/CE, concernentes ao Pleito de 2016.
Sobrevindo o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquivem-se os autos, anotando-se no sistema
informatizado SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 17 de Janeiro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
SENTENÇA 003/2019
Protocolo Nº 139.739/2016
Processo Nº 274-81.2016.6.06.0048
Interessados: Partido Ecológico Nacional – PEN – Nova Russas;
Advogado constituído: Raimundo Farias Amorim - OAB-CE 10946.
Vistos, etc.
Trata-se de prestação de contas referentes as Eleições Municipais 2016. O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
ECOLÓGICO NACIONAL, com fundamento na Lei nº 9.504/97 e na Res. TSE nº 23.463/2015, apresentou, perante este Juízo,
a presente prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos nas Eleições Municipais.
Relatório de Exame da Unidade Técnica de Análise de Contas Eleitorais opinou pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas, conforme parecer constante em fls. 59.
Parecer do Ministério Público Eleitoral, constante em fls. 60-61, opinou pela aprovação da prestação de contas.
É o relatório.
Passo a decidir.
No caso dos Autos, verifica-se que o partido político deixou de apresentar os relatórios financeiros de campanha no
prazo estabelecido pelo art. 43, §§ 2º e 7º da Res. TSE 23.463/15. Fato que por si só não compromete a prestação de contas,
tendo em vista que foram indicados na prestação de contas final, conforme consta no SPCE.
Eis o entendimento jurisprudencial acerca de falhas que não comprometem a prestação de contas:
ELEIÇÕES 2016 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ÓRGÃO PARTIDÁRIO ESTADUAL – ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS RELATIVOS AOS RECURSOS RECEBIDOS EM DINHEIRO – INCONSISTÊNCIA QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DA CONTABILIDADE DO PARTIDO – APROVAÇÃO COM RESSALVA.
O atraso na entrega dos relatórios financeiros relativos aos recursos em dinheiro recebidos, mas indicados na prestação de
contas final, não possui gravidade suficiente para ensejar a rejeição das contas, porquanto não impede a Justiça Eleitoral de
aferir a regularidade dos recursos movimentados pela agremiação partidária. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-MT – PC: 25924 CUIABÁ – MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data de Publicação:
DEJE – Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 2497, Data 21/09/2017, página 3)
Ademais, do exame da documentação acostada, acompanhada das informações enviadas por meio eletrônico à
Justiça Eleitoral, a Unidade Técnica não encontrou nenhuma outra irregularidade que ensejasse a desaprovação ou não
prestação das contas.
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVA as contas DO PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL – Unidade
Eleitoral Nova Russas, concernentes ao Pleito de 2016.
Sobrevindo o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquivem-se os autos, anotando-se no sistema
informatizado SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
P.R.I.
Expedientes necessários.
Nova Russas, 17 de Janeiro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral
SENTENÇA 004/2019
Protocolo Nº 25.378/2016
Processo Nº 28-85.2016.6.06.0048
Interessados: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB UNIDADE ELEITORAL NOVA RUSSAS; Maria das Graças
Mendes Diogo Martins - Presidente PMB Nova Russas; Denise de Pinho Mano - Tesoureiro PMB Nova Russas;
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual partidária a que estão obrigados os partidos políticos, por força do art. 32 e
seguintes da Lei nº 9.096/95, regulamentada pelas resoluções TSE n.º 21.841/2004, 23.432/2014, 23.464/2015 e 23.546/2017.
O Partido da Mulher Brasileira – Nova Russas/CE protocolou seu acervo documental correspondente à prestação de
contas do exercício 2015 perante o Cartório Eleitoral, conforme protocolo fl. 02.
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À fl. 27, consta informação do Cartório Eleitoral sobre a ausência de vigência da referida agremiação no exercício
2015, juntando, ainda, o espelho do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP – fls. 26-26v.
Às fls. 28-29 o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela extinção do feito sem resolução do mérito.
É o breve relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A obrigatoriedade da apresentação das contas pelos partidos políticos está adstrita àqueles períodos nos quais esteve
vigente. Isto porque se pressupõe que, se a agremiação não funcionou para fins eleitorais, tampouco deveria ou poderia ter
tramitado recursos em seu nome.
De acordo com o art. 28, § 4º da Resolução TSE nº 23.546/2017:
Art. 28. (…)
§ 4º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das
contas relativas ao período de vigência da comissão ou diretório. Grifei.
A análise do dispositivo permite inferir, a contrario sensu, que, se o partido não funcionou em determinado período,
comprovado pelo tempo "não vigente" nos assentamentos eleitorais, desobrigado está de apresentar contas a esta Justiça
especializada.
Destaca-se o art. 485, VI do NCPC:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (…)
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
No caso em análise, está ausente a legitimidade em ser parte, tendo em vista que diretório não vigente é partido
inexistente.
Não há, de igual forma, interesse processual, vez que inexistem necessidade e utilidade do provimento jurisdicional.
Não há necessidade, pois não houve nenhum direito lesado e inexiste utilidade, pois não há nenhum resultado útil a ser
alcançado. O partido não estava vigente. Logo, não existia juridicamente.
DISPOSITIVO
Em face das razões expostas, e considerando que o partido não estava vigente no exercício 2015, JULGO EXTINTO
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI o NCPC.
P.R.I. Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Nova Russas, 17 de Janeiro de 2019.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral

049ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAIL
EDITAL Nº 06/2019
Prestações de CONTAS -ELEIÇÃO 2018
Prazo: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. ALFREDO ROLIM PEREIRA, MM. Juiz Eleitoral, desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e
Chorozinho, no uso de suas atribuições legais, etc,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo apresentou extrato
das prestações de contas das eleições de 2018, prevista no art. 48, II, d) da Resolução TSE n.º 23.553/2017, facultando-se a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira
ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017.
PARTIDO
PRESIDENTE
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA PDT/PACAJUS
FELIPE RONNER DE AGUIAR CHAVES
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 22 de janeiro de 2019. Eu, _______, Anne
Ursuly Façanha Raulusaitis, Chefe de Cartório - respondendo, o digitei e conferi.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral – 49ªZE
EDITAL Nº 07/2019
Prestações de CONTAS -ELEIÇÃO 2018
Prazo: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. ALFREDO ROLIM PEREIRA, MM. Juiz Eleitoral, desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e
Chorozinho, no uso de suas atribuições legais, etc,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo apresentou extrato
das prestações de contas das eleições de 2018, prevista no art. 48, II, d) da Resolução TSE n.º 23.553/2017, facultando-se a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira
ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017.
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PARTIDO
PRESIDENTE
PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD/PACAJUS
ALAEDIO GOMES AGOSTINHO AMORIM
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 22 de janeiro de 2019. Eu, _______, Anne
Ursuly Façanha Raulusaitis, Chefe de Cartório - respondendo, o digitei e conferi.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral – 49ªZE
EDITAL Nº 08/2019
Prestações de CONTAS -ELEIÇÃO 2018
Prazo: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. ALFREDO ROLIM PEREIRA, MM. Juiz Eleitoral, desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e
Chorozinho, no uso de suas atribuições legais, etc,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo apresentou extrato
das prestações de contas das eleições de 2018, prevista no art. 48, II, d) da Resolução TSE n.º 23.553/2017, facultando-se a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira
ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017.
PARTIDO
PRESIDENTE
PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD/ CHOROZINHO
VICENTE JARBACI BOTÃO FERNANDES
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 22 de janeiro de 2019. Eu, _______, Anne
Ursuly Façanha Raulusaitis, Chefe de Cartório - respondendo, o digitei e conferi.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral – 49ªZE
EDITAL Nº 09/2019
Prestações de CONTAS -ELEIÇÃO 2018
Prazo: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. ALFREDO ROLIM PEREIRA, MM. Juiz Eleitoral, desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e
Chorozinho, no uso de suas atribuições legais, etc,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo apresentou extrato
das prestações de contas das eleições de 2018, prevista no art. 48, II, d) da Resolução TSE n.º 23.553/2017, facultando-se a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira
ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017.
PARTIDO
PRESIDENTE
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/ PACAJUS
ANTONIO RICARDO DE LIMA
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 22 de janeiro de 2019. Eu, _______, Anne
Ursuly Façanha Raulusaitis, Chefe de Cartório - respondendo, o digitei e conferi.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral – 49ªZE
EDITAL Nº 10/2019
Prestações de CONTAS -ELEIÇÃO 2018
Prazo: 03 (três) dias
O Excelentíssimo Senhor Dr. ALFREDO ROLIM PEREIRA, MM. Juiz Eleitoral, desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e
Chorozinho, no uso de suas atribuições legais, etc,
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político abaixo apresentou extrato
das prestações de contas das eleições de 2018, prevista no art. 48, II, d) da Resolução TSE n.º 23.553/2017, facultando-se a
qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser
apresentada em petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira
ou de bens estimáveis no período, com fulcro no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017.
PARTIDO
PRESIDENTE
PARTIDO PROGRESSISTA - PP/ PACAJUS FLANKY JOSE AMARAL CHAVES
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 22 de janeiro de 2019. Eu, _______, Anne
Ursuly Façanha Raulusaitis, Chefe de Cartório - respondendo, o digitei e conferi.
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral – 49ªZE
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052ª Zona Eleitoral
Despachos
Despacho Judicial
52a Zona Eleitoral – Acarape – Ação de Investigação Judicial Eleitoral – Processo nº 292.90-2016.6.06.0052 – Procolo nº
83.096/2016 – Polo Ativo: Coligação Acarape para os Acarapenses (Advogado: Ricardo Alexander Eduardo Cavalcante, OABCE 22.566; Advogado: Adriano Ferreira Gomes Silva, OAB-CE 9694; Advogado: Francisco Irapuan Pinho Camurça, OAB-CE
6476). Polo Passivo: Franklin Veríssimo Oliveira (Advogado: Luiz Gonzaga Nogueira Filho, OAB-CE 23.482; Advogado: José
Wesley Souza dos Santos, OAB-CE 22.732), Francisco Alexandre Cunha Magalhães (Advogado: Luiz Gonzaga Nogueira
Filho, OAB-CE 23.482; Advogado: José Wesley Souza dos Santos, OAB-CE 22.732), José de Arimateia de Castro Filho
(Advogado: Raimundo Nonato da Silva Filho, OAB-CE 30.537; Advogado: Esio Rios Lousada Neto, OAB-CE 18.190;
Advogado: Raimundo Augusto Fernandes Neto, OAB-CE, OAB-CE 6.615). Ficam as partes intimadas, pelos respectivos
advogados, da seguinte decisão judicial.
Redenção-CE, 23 de janeiro de 2019
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório
"R. h.,
I. Intimem-se as partes recorridas, para que ofereçam no prazo de 3 (três) dias, em assim desejando, contrarrazões recursais;
II. Empós, uma vez que descabidos juízos de admissibilidade e de retratabilidade, encaminhem-se os presentes autos ao e.
TRE-CE, para o devido processamento.
Redenção-CE, 22 de janeiro de 2019
DR. BERNARDO RAPOSO VIDAL
Juiz Eleitoral"
Atos Diversos
Designação de Audiência
Processo AP 3-26.2017.6.06.0052
Réu: Antônio Jefferson Oliveira Monteiro
Advogado: Dr. Wantuil de Castro Junior – OAB-CE 20.165
Designação de Audiência
Cumprindo determinação judicial, designo a audiência de oferecimento de sursis processual para o dia 30/01/2019, às 10h, no
a
Cartório Eleitoral da 52 Zona, devendo o réu comparecer acompanhado de advogado e de certidões criminais atualizadas.
Redenção-CE, 23 de janeiro de 2019
Rafael Prata de Almeida Fernandes
Chefe de Cartório

060ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 05/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
A Excelentíssima Senhora Karla Cristina de Oliveira, MM. Juíza Eleitoral da 60ª Zona de Acopiara/CE, no uso de suas
atribuições legais e em atendimento ao que dispõe o art. 59 da Res. TSE n° 23.553/2017,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que foram protocoladas, neste Cartório da 60ª
Zona Eleitoral, as Prestações de Contas Finais, referente às Eleições 2018, do(s) partido(s) listado(s) abaixo.
A disponibilização das informações ao público externo, Ministério Púbico Eleitoral e demais interessados, será feita mediante
consulta ao sistema http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas#/, acessível pela página do TSE na
internet, site que estarão disponíveis todas as informações necessárias à apresentação de impugnação.
Nos termos do art. 59, caput e §1°, da Resolução TSE n. 23.553/2017, poderá qualquer partido político, candidato ou
coligação, bem como o Ministério Público ou qualquer interessado, impugnar as contas finais no prazo de 3 (três) dias,
contados da publicação deste edital, mediante petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando
provas, indícios e circunstâncias.
LISTA DE PARTIDOS
PARTIDO
MUNICÍPIO
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
ACOPIARA
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
CATARINA
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
CATARINA
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
CATARINA
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
CATARINA
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
CATARINA

PROCESSO
47-84.2018.6.06.0060
55-61.2018.6.06.0060
45-17.2018.6.06.0060
57-31.2018.6.06.0060
50-39.2018.6.06.0060
59-98.2018.6.06.0060
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E, para que se dê amplo conhecimento a quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital, bem como
afixar no átrio do Cartório Eleitoral da 60ª Zona Eleitoral. Aos 23 (vinte e três) dias de janeiro de 2019 (dois mil de dezenove),
eu, Rafael de Oliveira Melo, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
Karla Cristina de Oliveira
Juíza Eleitoral da 60ª ZE

073ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Expediente:
COMUNICAÇÃO PÓLIS #320124
Assunto: SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Promovido:
FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES
Recebido hoje.
Trata-se de suspensão dos direitos políticos, encaminhada via sistema PÓLIS em 22/01/2019, comunicação #320124, de
FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES, filho de José Fernandes e Rosa Maria do Nascimento Fernandes,
brasileiro, nascido em Ibiapina/CE aos 17/06/1986, com inscrição eleitoral de nº 059310620760, em razão de condenação
criminal nos autos do processo nº 4016-68.2012.8.06.0087/0, tombado na Vara Única da Comarca de Ibiapina - Ibiapina/CE,
pela prática do delito tipificado no art. 303 Caput, c/c art. 302, parágrafo único, I e III, ambos da Lei 9.503-97 (Código de
Trânsito Brasileiro), cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/08/2018.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor em tela estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores,
DETERMINO o lançamento da suspensão dos direitos políticos, por meio do registro do código ASE 337 (motivo/forma 2) no
cadastro eleitoral de FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO FERNANDES, inscrição de número 059310620760, com
fundamento no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 71, inciso II e 78 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral) e no
Provimento CGE nº 06/2009, que aprovou as instruções para utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor –
ASE, pela condenação criminal citada na comunicação judicial.
Cumpra-se, desde já, com o lançamento do respectivo ASE no sistema ELO, certificando-se neste expediente.
Após, proceda-se com o arquivamento.
Ibiapina – CE, 23 de janeiro de 2019.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA de IBIAPINA-CE
DESPACHO
Expediente:
COMUNICAÇÃO PÓLIS #320123
Assunto:
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
Promovido:
IRANILDO ROMÃO DE SOUZA
Recebido hoje.
Trata-se de suspensão dos direitos políticos, encaminhada via sistema PÓLIS em 22/01/2019, comunicação #320123, de
IRANILDO ROMÃO DE SOUZA, filho de Otacilio Romão de Souza e Maria Vieira de Souza, brasileiro, nascido em Ibiapina/CE
aos 06/09/1979, com inscrição eleitoral de nº 044361840701, em razão de condenação criminal nos autos do processo nº
3876-97.2013.8.06.0087/0, tombado na Vara Única da Comarca de Ibiapina - Ibiapina/CE, pela prática do delito tipificado no
art. 306, Caput, c/c art. 298, Caput, III, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), cujo trânsito em julgado ocorreu
em 15/06/2018.
Considerando que os dados cadastrais do eleitor em tela estão coincidentes com os do Cadastro Nacional de Eleitores,
DETERMINO o lançamento da suspensão dos direitos políticos, por meio do registro do código ASE 337 (motivo/forma 2) no
cadastro eleitoral de IRANILDO ROMÃO DE SOUZA, inscrição de número 044361840701, com fundamento no art. 15, inciso
III, da Constituição Federal, nos arts. 71, inciso II e 78 da Lei 4.737/65 (Código Eleitoral) e no Provimento CGE nº 06/2009, que
aprovou as instruções para utilização dos códigos de atualização da situação do eleitor – ASE, pela condenação criminal citada
na comunicação judicial.
Cumpra-se, desde já, com o lançamento do respectivo ASE no sistema ELO, certificando-se neste expediente.
Após, proceda-se com o arquivamento.
Ibiapina – CE, 23 de janeiro de 2019.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZONA de IBIAPINA-CE

076ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA
PROCESSO N.º 7-54.2018.6.06.0076
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – ELEIÇÕES 2016 – REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
CANDIDATO: FRANCISCO FLAUDEJONE SEVERINO BARBOSA
ADVOGADO: JOSÉ FLÁVIO DIONÍSIO SANTANA OAB/CE 15458/CE
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SENTENÇA
Trata-se de requerimento de regularização da prestação de contas de campanha referente às Eleições Municipais de 2016,
apresentada por FRANCISCO FLAUDEJONE SEVERINO BARBOSA, candidato ao cargo de Vereador, no Município de
Mauriti/CE, através de seu advogado José Flávio Dionísio Santana.
As contas do requerente foram anteriormente objeto de decisão, sendo julgadas como NÃO PRESTADAS nos autos do
processo nº 113-84.2016.6.06.0076, resultando no impedimento de obtenção de quitação eleitoral.
Despacho às fls. 43 determinando a autuação na classe PETIÇÃO, e verificado que o extrato da prestação de contas e a mídia
são as mesmas da prestação de contas julgadas como não prestadas, foi determinado a intimação do candidato para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, emendasse ou complementasse a inicial, o que não ocorreu no prazo estipulado.
Com vistas ao representante do Ministério Público Eleitoral, este se manifestou pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme fls. 49.
É o relatório. Decido.
O requerente apresentou prestação de contas relativa às eleições de 2016 intempestivamente, após o trânsito em julgado de
decisão que julgou suas contas como não prestadas.
A Resolução TSE nº 23.463/2015 dispõe que:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I – ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas.
§ 1º após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer a
regularização de sua situação para evitar a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao
recebimento da cota do fundo partidário.
Deste modo, com a apresentação das contas de campanha do candidato, encontram-se satisfeitos os requisitos para a
regularização de sua situação de quitação eleitoral após o final da legislatura.
Com efeito, em que pese a candidata alegar ter desistido da campanha eleitoral, não havendo efetuado assim despesas, a
mesma deveria ter apresentado os extratos bancários da sua campanha. Os quais deveriam ter sido descritos.
Comungo com o entendimento do Representante do Ministério Público no tocante a gravidade da irregularidade apontada nos
autos, o que enseja a desaprovação das contas.
Isso posto, em conformidade com o parecer ministerial JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, deixando de
analisar as contas em razão da preclusão e pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do
art. 485, inciso III do CPC.
Proceda-se ao registro do ASE 272 - Apresentação de contas, no motivo/forma 2 – Intempestiva.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Apense- ao processo nº 113-84.2016.6.06.0076.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Mauriti/CE, 21 de Janeiro de 2019.
LUIZ SÁVIO DE AZEVEDO BRINGEL
Juiz Eleitoral da 76ª ZE

079ª Zona Eleitoral
Editais
INTIMAÇÃO
EDITAL N° 34/2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (2018)
(03 dias)
O Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Jeyson Gomes Araújo, MM. Juiz Eleitoral desta 79ª Zona do Estado do Ceará, no uso
de suas atribuições legais etc.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que os partidos relacionados no
quadro abaixo, apresentaram ao Cartório Eleitoral da 79ª Zona, a prestação de contas de campanha referente às Eleições
2018, prevista no art. 52 da Resolução TSE nº 23.553/2017. O documento encontra-se disponível em Cartório, para que
qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugnálas no prazo de 3 (três) dias, nos termos do artigo 59 do mencionado diploma legal. A impugnação à prestação de contas deve
ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juiz Eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias:
PARTIDO
PC do B

MUNICÍPIO
Mucambo

RESPONSÁVEIS
Presidente: Deusdete Parente de Aguiar
Tesoureiro: Miguel Vicente Magalhães
Advogado: Nairo Saboia Cavalcante (OAB-CE 33.646)

E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no local de
costume e no Diário Eletrônica da Justiça Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Reriutaba/CE, aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Eu,_____,
Antonio Cristiano Almeida Paula, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Paulo Jeyson Gomes Araújo
Juiz Eleitoral da 79ª ZE
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EDITAL N° 1/2019
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO
DE INSCRIÇÕES E INELEGIBILIDADES
O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA, Juiz Eleitoral em respondência da 79ª Zona Eleitoral, no
exercício de suas atribuições legais e, de conformidade com o art. 35 da Res. TSE nº 21.538/2003.
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia que o relatório de inscrições CANCELADAS,
SUSPENSAS e RESTABELECIDAS e com INELEGIBILIDADES, com supedâneo nos arts. 71, II e IV, e 77, II, do Código
Eleitoral combinados com o art. 15 da Constituição Federal, referente às comunicações do Sistema Pólis finalizadas no mês de
DEZEMBRO de 2018 (PAD n° 22646/2018), encontra-se afixado no local público de costume do Cartório Eleitoral da 79ª Zona
Eleitoral de Reriutaba/CE, para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido
dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, se requerida. E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM.
Juiz que o presente Edital fosse publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral. Dado e passado na cidade de
Reriutaba/CE, aos 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove. Eu,_______, Francisca Tânia de
Mesquita, Chefe de Cartório substituta, digitei e conferi o presente edital.
Antônio Edilberto Oliveira Lima
Juiz Eleitoral da 79ª ZE, em respondência

EDITAL Nº 2/2019 (PRAZO: 10 DIAS)
(Relação de Inscrições, Transferências, Revisões e Segundas Vias)
O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA, Juiz Eleitoral em respondência da 79ª Zona, por nomeação
legal, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que de acordo com a Legislação Eleitoral vigente,
foram deferidos por este Juízo Eleitoral os pedidos de inscrição, transferência, revisão e segunda via dos eleitores da relação
que está disponível neste Cartório Eleitoral da 079ª Zona, referentes ao período de 01 a 31 de dezembro de 2018.
E, pelo presente EDITAL que será afixado no Átrio do Cartório Eleitoral desta 079ª Zona situado no Fórum da cidade de
Reriutaba-CE, e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, intima os interessados para apresentarem, querendo, a oposição
que tiverem, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 17, § 1º c/c o art. 18, § 5º da Resolução TSE nº 21.538/2003 e demais
normas relativas à espécie.
Dado e passado nesta Cidade de Reriutaba-CE, no Cartório da 79ª Zona Eleitoral, aos 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro
do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, _______ Daniel Campos, Assistente de chefia, digitei, e eu, ________ Francisca
Tânia de Mesquita, Chefe de Cartório substituta desta 79ª ZE, conferi o presente Edital que vai devidamente subscrito pelo
MMº. Juiz da 079ª Zona Eleitoral de Reriutaba/CE.
ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA
Juiz da 79ª Zona Eleitoral, em respondência

085ª Zona Eleitoral
Editais
LISTAS/FICHAS DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO - LIBERDADE
EDITAL n.º 04/2018
LISTA DE APOIAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE PARTIDO
PRAZO: 5 DIAS
A SENHORA CHEFE DE CARTÓRIO DA 85ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, nos termos do que dispõe o art. 15 da
Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018;
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Liberdade, legenda
partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral através de requerimentos (OFCE 022/2019, OFCE 021/2019
OFCE 023/2019 e OFCE 020/2019) datados de 17/01/2019, protocolizados em 21/01/2019, sob os n.ºs 833/2019, 826/2019,
834/2019 e 837/2019, com respectivamente: 958, 1391, 818 e 1096 fichas, perfazendo um total de 4263 (quatro mil duzentas e
sessenta e três) fichas de assinaturas de apoiamento de eleitores para sua criação (Lotes n.º CE00850000001 à
CE00850000051, CE00850000053 à CE00850000062), as quais encontram-se disponíveis para consulta nas dependências
deste Cartório Eleitoral, que fica situado na Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema, Fortaleza/CE, e que poderão ser
impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do
presente edital. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2019. Eu,
______ Joacira Furtado de Macêdo Torquato, Chefe de Cartório da 85ª Zona Eleitoral, preparei e conferi e subscrevo o
presente Edital.
JOACIRA FURTADO DE MACEDO TORQUATO
CHEFE DE CARTÓRIO DA 85ª ZONA – FORTALEZA
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092ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTIMAÇÃO - PRAZO DE 3 DIAS
AUTOS Nº 26-12.2018.6.06.0092
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT) DE BAIXIO/CE
REQUERENTE: RAIMUNDO AMAURILIO ARAÚJO OLIVEIRA, PRESIDENTE
REQUERENTE: JOÃO GOUVEIA DE HOLANDA, TESOUREIRO
ADVOGADO(A): ACRISIO QUARESMA TRIGUEIRO JÚNIOR, OAB/CE 36763
REQUERIDO: JUÍZO DA 92ªZE-CE
Ficam intimadas as partes acima indicadas, por meio de seus procuradores, do despacho exarado por Sua Excelência, o MM.
Juiz Eleitoral da 92ª Zona, nos autos do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito.
"DESPACHO
R.h.
Cuida-se de apresentação de contas do exercício financeiro de 2017, mediante declaração de ausência de movimentação
financeira em que se detectou, nos extratos bancários, haver débito, no valor de R$ 44,69 (quarenta e quatro reais e sessenta
e nove centavos), consoante certidão supra.
Ante o exposto, intime-se o prestador para apresentar esclarecimentos, no prazo de 3 (três) dias.
Barro/CE, 27 de agosto de 2018.
_______________________________________________
MAURÍCIO HOETTE
Juiz Eleitoral da 92ª Zona – Barro/CE"
AUTOS Nº 25-27.2018.6.06.0092
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE BAIXIO/CE
REQUERENTE: VICENTE DE PAULO LIRA FARIAS CAMPOS, PRESIDENTE
REQUERENTE: JOSE EDIPO DAS CHAGAS LOPES, TESOUREIRO
ADVOGADO(A): ACRISIO QUARESMA TRIGUEIRO JÚNIOR, OAB/CE 36763
REQUERIDO: JUÍZO DA 92ªZE-CE
Ficam intimadas as partes acima indicadas, por meio de seus procuradores, do despacho exarado por Sua Excelência, o MM.
Juiz Eleitoral da 92ª Zona, nos autos do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito.
"DESPACHO
R.h.
Face à certidão retro, intime-se o prestador de contas para apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, declaração de
ausência de movimentação de recursos devidamente gerada no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), sob pena de
suas contas serem julgadas como não prestadas.
Barro-CE, 27 de agosto de 2018.
_______________________________________________
MAURÍCIO HOETTE
Juiz Eleitoral da 92ª Zona – Barro/CE"
AUTOS Nº 21-87.2018.6.06.0092
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE BAIXIO/CE
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO SALES SILVA, PRESIDENTE
REQUERENTE: JOSÉ VICENTE RODRIGUES LOPES, TESOUREIRO
ADVOGADO(A): JUVIMÁRIO ANDRELINO MOREIRA, OAB/CE 37058-A/CE
REQUERIDO: JUÍZO DA 92ªZE-CE
Ficam intimadas as partes acima indicadas, por meio de seus procuradores, do despacho exarado por Sua Excelência, o MM.
Juiz Eleitoral da 92ª Zona, nos autos do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito.
"DESPACHO
R.h.
Cuida-se de apresentação de contas do exercício financeiro de 2017, mediante declaração de ausência de movimentação
financeira em que se detectou, nos extratos bancários, haver débito, no valor de R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos),
consoante certidão supra.
Ante o exposto, intime-se o prestador para apresentar esclarecimentos, no prazo de 3 (três) dias.
Barro-CE, 22/01/2019.
_______________________________________________
MAURÍCIO HOETTE
Juiz Eleitoral da 92ª Zona – Barro/CE"
Igor Mariano Figueiredo
Chefe de Cartório
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095ª Zona Eleitoral
Editais
APOIAMENTO A CRIAÇÃO DE PARTIDO
EDITAL Nº 002/2019
FICHAS DE APOIAMENTO – CRIAÇÃO DE PARTIDO
A Excelentíssima Senhora Juíza da 95ª Zona Eleitoral de Fortaleza/CE, Dra. Adriana da Cruz Dantas, no uso de suas
atribuições legais etc.,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao art. 15, caput,
da Resolução TSE nº 23.571, de 29 de maio de 2018, encontram-se disponíveis para consulta pública na sede do Cartório da
95ª Zona Eleitoral/CE, as fichas de apoiamento à criação do PARTIDO LIBERDADE apresentadas através dos ofícios abaixo
relacionados e constantes dos lotes gerados no Sistema de Apoiamento a Partido em Formação – SAPF, as quais poderão ser
impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do
presente edital:
Ofício nº CE001/2019 - Protocolo TRE/CE nº 830/2019 - Lotes nº CE00950000020 a CE00950000031;
Ofício nº CE002/2019 - Protocolo TRE/CE nº 829/2019 - Lotes nº CE00950000058, CE00950000060 a CE00950000067;
Ofício nº CE003/2019 - Protocolo TRE/CE nº 850/2019 - Lotes nº CE00950000010 a CE00950000016, e CE00950000018 a
CE00950000019;
Ofício nº CE004/2019 - Protocolo TRE/CE nº 832/2019 - Lotes nº CE00950000039 a CE00950000041, e CE00950000047 a
CE00950000050;
Ofício nº CE005/2019 - Protocolo TRE/CE nº 828/2019 - Lotes nº CE00950000001 a CE00950000009;
Ofício nº CE006/2019 - Protocolo TRE/CE nº 827/2019 - Lotes nº CE00950000017, CE00950000032 a CE00950000038, e
CE00950000042 a CE00950000046;
Ofício nº CE007/2019 - Protocolo TRE/CE nº 835/2019 - Lotes nº CE00950000051 a CE00950000057, CE00950000059,
CE00950000068 a CE00950000075.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a MMª. Juíza que fosse publicado o presente edital no Diário de Justiça
Eletrônico – DJE e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, em 22 de janeiro de 2019. Eu, ____________, Reginaldo Queiroz Santiago, Chefe
do Cartório Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que vai subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
ADRIANA DA CRUZ DANTAS
Juíza da 95ª Zona Eleitoral/CE

099ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
EDITAL Nº 008/2019
O Excelentíssimo Dr. Marcos Aurélio Marques Nogueira, MM.º Juiz Eleitoral Respondendo pela 99.ª ZE, Novo Oriente/CE, nos
termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas as contas
finais do Partido Solidariedade – SD de Novo Oriente, e que qualquer partido político, coligação partidária e candidato, bem
como o Ministério Público Eleitoral ou algum outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação deste edital.
Dado e passado nesta cidade de Novo Oriente, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
João Jordaneys Canuto Sales, _________, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral da 99.ª ZE.
MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA
Juiz Respondendo pela 99ª Zona Eleitoral
EDITAL
EDITAL Nº 009/2019
O Excelentíssimo Dr. Marcos Aurélio Marques Nogueira, MM.º Juiz Eleitoral Respondendo pela 99.ª ZE, Novo Oriente/CE, nos
termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas as contas
finais do Partido Solidariedade – SD de Novo Oriente, e que qualquer partido político, coligação partidária e candidato, bem
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como o Ministério Público Eleitoral ou algum outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação deste edital.
Dado e passado nesta cidade de Novo Oriente, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
João Jordaneys Canuto Sales, _________, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral da 99.ª ZE.
MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA
Juiz Respondendo pela 99ª Zona Eleitoral

109ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 03/2019
(Prazo: 10 dias)
EDITAL DE DEFERIMENTO
A Excelentíssima Senhora ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO, Juíza Eleitoral respondendo pela 109ª ZE/CE, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, a relação contendo os nomes e os números
de inscrição dos eleitores que compareceram à sede deste Cartório Eleitoral entre os dias 01/01/2019 a 15/01/2019 para
realizar operações de alistamento eleitoral, transferência, revisão e expedição de segunda via de títulos, tendo sido seus
pleitos DEFERIDOS por este juízo eleitoral.
Pelo presente, ficam cientificados os partidos políticos com sede nos municípios de Paracuru e Paraipaba que o prazo de 10
(dez) dias para recorrer da decisão que deferiu os pedidos dos eleitores especificados na relação em anexo, iniciar-se-á a
partir da publicação do presente edital, nos termos dos artigos 17, §1º, e 18, §5º, da Resolução TSE nº 21.538, de 14 de
outubro de 2003.
E para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse publicado o presente Edital
no local de costume deste Cartório Eleitoral, bem como no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE, para ciência dos
interessados, a fim de que possam, em petição fundamentada, impugnar a relação supracitada.
Dado e passado nesta cidade de Paracuru/CE, aos 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro do ano de 2019. Eu,
_____________, Fernando Lisboa Damasceno, Técnico Judiciário, matrícula 74448, Chefe de Cartório em exercício, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pela MMª. Juíza Eleitoral.
ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO
Juíza Eleitoral respondendo pela 109ª ZE

119ª Zona Eleitoral
Portarias
Ponto Facultativo - Romaria Nossa Senhora das Candeias
Portaria n. 01/2019/DIFJU/TRE/CE
Dispõe sobre o fechamento do Fórum Eleitoral e Central de Atendimento ao Eleitor no Município de Juazeiro do
Norte/CE, no período da Romaria de Nossa Senhora das Candeias.
O EXCELENTÍSSIMO JUIZ ELEITORAL DIRETOR DO FÓRUM ELEITORAL PADRE CÍCERO, no uso de suas atribuições
legais, etc.;
CONSIDERANDO que, conforme o calendário religioso, será realizada a Romaria de Nossa Senhora das Candeias, que traz à
cidade de Juazeiro do Norte/CE centenas de milhares de devotos (estimativa que supera 600 mil romeiros), e cujas atividades
acontecem entre os dias 28/1 e 2/2, sendo este último o clímax do evento;
CONSIDERANDO que a Cidade já recebe, na semana que antecede a data, a maioria desses romeiros, e o Fórum Eleitoral,
que dista aproximadamente 700m da Igreja Matriz, principal foco de aglomeração de romeiros, tem suas atividades
prejudicadas uma vez que não há rota de trânsito alternativa, o que torna impraticável o deslocamento – tanto de servidores
quanto de eleitores – às suas dependências
RESOLVE determinar ponto facultativo no Fórum Eleitoral Padre Cícero nos dias 31 de Janeiro e 1º de Fevereiro de 2019,
prorrogando-se até o primeiro dia útil subsequente os prazos que se vencerem nas referidas datas.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE. /DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Juazeiro do Norte/CE, 22 de Janeiro de 2019.
Antônio Vandemberg Francelino Freitas
Juiz Diretor do Fórum Eleitoral Padre Cícero - Respondendo
Juiz Eleitoral da 119ª Zona/CE
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