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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA CONJUNTA Nº 13/2018
Estabelece procedimentos administrativos relativos à orientação aos cartórios eleitorais, em assuntos ligados à análise e
prestação de contas, anual e partidária.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ E O CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, no uso
das atribuições que lhes conferem, respectivamente, o artigo 17, inciso XXXV e artigo 20, incisos III e XII, todos do Regimento
Interno deste Tribunal e,
CONSIDERANDO a importância em se emitirem orientações técnicas sobre as atividades relacionadas ao exame e instrução
dos processos de prestação de contas, quer sejam anuais ou de campanha, dos partidos políticos e candidatos;
CONSIDERANDO a necessidade se unirem esforços para a melhor realização dos serviços eleitorais também na análise e
julgamento dos processos de prestação de contas, notadamente se levando em conta o princípio da eficiência previsto no
artigo 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a existência de regra, em resoluções, relativa à emissão de parecer conclusivo pela unidade técnica nos
cartórios eleitorais, tanto na análise de contas de eleição, quanto nas anuais partidárias;
CONSIDERANDO a exposição contida no PAD nº 950/2018.
RESOLVE:
Art. 1° A Secretaria de Controle Interno (SCI) e Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral (SCR), por meio da
Coordenadoria de Auditoria e de Contas Eleitorais e Partidárias (COAUD) e a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos e
Correicionais (CAJUC) ficam autorizados a emitir orientações técnicas conjuntas, em assuntos relacionados à análise e
prestação de contas, tanto em processos relacionados a eleições, quanto em processos de prestação de contas anual
partidária, conjuntamente.
Art. 2° Caberá a COAUD o estudo e indicação de orientação em assuntos técnico-contábeis, ou de sistemas de análise e
prestação de contas.
Art. 3º Caberá a CAJUC o estudo e indicação de orientação em assuntos jurídicos, relativos à análise e o processamento da
prestação de contas.
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Art. 4º O resultado dos estudos e indicações será consolidado em documento denominado Orientação Técnica Conjunta
(OTC), para a qual haverá uma numeração estabelecida e coordenada pela COAUD.
Art. 5º Finalizada a OTC, depois de numerada, ficará a cargo da COAUD o envio do documento aos cartórios eleitorais, por
qualquer meio a ser definido entre as unidades participantes (COAUD e CAJUC).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 10 de setembro de 2018
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
PORTARIA N.º 912/2018
PORTARIA N.º 912/2018 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 17, XX, da Resolução TRE-CE n.º 257/2004 (Regimento Interno), e considerando a decisão desta Corte, em
sessão de 4.9.2018 (PAD 14.760/2018), RESOLVE: Art. 1º Nomear novos membros para as Juntas Eleitorais relacionadas no
Anexo Único, responsáveis pela apuração das Eleições Gerais de 2018, que serão realizadas no dia 7.10.2018, em primeiro
turno, e no dia 28.10.2018, em segundo turno, se houver. Art. 2º O juiz-presidente da Junta exercerá o poder de polícia no
respectivo município. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Fortaleza, 10 de setembro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
ANEXO ÚNICO – PORTARIA N.º 912/2018
ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DAS JUNTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES 2018
JUNTA

MUNICÍPIO

SUBSTITUÍDO

INDICADO

145ª

Parambu

147ª

Pires Ferreira

161ª

Poranga

166ª

Morrinhos

12ª

Senador Pompeu

32ª

Camocim

32ª

Camocim

76ª

Mauriti

Joaquim Solon Mota Júnior
(JUIZ)
Henrique Lacerda de Vasconcelos
(JUIZ)
Fernando Luiz Pinheiro Barros
(JUIZ)
Carlos Henrique Garcia de Oliveira
(JUIZ)
Francisco Márcio Soares da Silva
(SUPLENTE)
Roberta Cordeiro de Oliveira Aragão
(SUPLENTE)
Iana Tomaz Parente
(MEMBRO TITULAR)
Maria Alves dos Santos Rodrigues
(MEMBRO TITULAR)

137ª

Piquet Carneiro

Giselli Lima de Sousa
(JUÍZA)
Fernando Luiz Pinheiro Barros
(JUIZ)
José Krentel Ferreira Filho
(JUIZ)
Francisco Marcelo Alves Nobre
(JUIZ)
Cláudio Antônio Fernandes Vitoriano
(SUPLENTE)
Iana Tomaz Parente
(SUPLENTE)
Dênio Décio dos Santos
(MEMBRO TITULAR)
Francisca Mary Ane do Nascimento
Ramalho Furtado
(MEMBRO TITULAR)
Francisco Márcio Soares da Silva
(MEMBRO TITULAR)

Cláudio Antônio Fernandes Vitoriano
(MEMBRO TITULAR)

PORTARIA TRE/CE N.º 914/2018
Altera a Portaria TRE-CE n.º 209/2018, que dispõe sobre a nomeação dos Editores-Adjuntos, o Conselho Editorial e o Corpo
de Pareceristas da Suffragium – Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições regimentais e atendendo a
solicitação contida no expediente PAD nº18.879/2017,
RESOLVE alterar o anexo da Portaria TRE/CE nº 209, de 16 de fevereiro de 2018 para incluir ANDRÉIA DA SILVA COSTA e
RAQUEL CAVALCANTI RAMOS MACHADO na condição de membros do Corpo de Pareceristas da Suffragium – Revista do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 11 de setembro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
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PORTARIA TRE/CE N.º 916/2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17,
inciso XXXV, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo a indicação no expediente PAD nº 15.865/2018,
RESOLVE designar ELIZABETH CARNEIRO DE FARIAS SOUZA, servidora requisitada deste Regional, para ocupar a Função
Comissionada de Assistente I - Nível FC-1, do Cartório da 45ª Zona Eleitoral – Massapê.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 12 de setembro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
PORTARIA TRE/CE N.º 908/2018
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17,
inciso XXXV, do Regimento Interno deste Tribunal, e atendendo a indicação no expediente PAD nº 14.807/2018,
RESOLVE designar SHIRLEY GOMES CASSIMIRO, servidora requisitada deste Regional, para ocupar a Função
Comissionada de Assistente I - Nível FC-1, do Cartório da 84ª Zona Eleitoral – Beberibe.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de setembro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
Atos Diversos
PACTO DE COOPERAÇÃO
Pacto de cooperação. Contratante: A União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. Contratado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHAS/CE. Objeto: programa cooperativo entre as partes objetivando o
favorecimento de melhores condições de estrutura e funcionamento para o Cartório Eleitoral, bem como o apoio necessário ao
desenvolvimento do processo eleitoral. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e LC n.º 101/00. Assinam: pelo TRE/CE,
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, Presidente, e pela Contratada, Helton Luís Aguiar Júnior, Prefeito Municipal
de Frecheirinhas/CE. Data: 10/09/2018.
DES. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE DO TRE/CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Atos Diversos
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade. Objeto: Inscrição de 2 (dois) servidores no curso "Gestão por Competências", no período de 13 a 14 de
setembro de 2018, com carga horária de 16 H, em Fortaleza/CE. Valor total: R$ 2.783,50 (dois mil, setecentos e oitenta e três
reais e cinquenta centavos). Contratada: LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA. CNPJ: 07955535/0001-65.
Fundamento: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD nº 15.585/2018. Ratificado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral. Data: 10/09/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade. Objeto: Inscrição de servidor no Curso "Segurança em Instalação de TI (Data Center)", a ocorrer no período de
1 a 4 de outubro de 2018, com carga horária de 32 H, a ser realizado em Brasília - DF. Contratada: TREINAMENTO
AVANÇADO LTDA. CNPJ: 04911597/0001-87. Valor: R$ 6.200,00. Fundamento: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93 e
Processo PAD nº 11.790/2018. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 11/09/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL

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

Ano 2018, Número 180

Fortaleza, sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Página 5

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 238/2018 celebrado com a empresa J L M DE ALMEIDA. Objeto: Este termo aditivo visa à
supressão das rotas 5, 6 e 8 da 28ª Zona Eleitoral de Juazeiro do Norte referentes ao lote 9 do Contrato n.º 238/2018. A
presente supressão corresponde ao valor de R$ 3.263,21 (três mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos),
por turno, equivalente ao percentual de 4,13% sobre o valor contratado para o lote 9 do Contrato N.º 96/2017 e na autorização
do Diretor-Geral contida no PAD n.º 6.948/2018. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA:
12/9/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA 101/2018
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da publicação desta pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte
processo, ficando as partes intimadas que, caso não julgado, será incluído 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 (Novo Código de Processo Civil):
RECURSO ELEITORAL Nº 45943 - CLASSE 30 (459-43.2016.6.06.0041)
ORIGEM: Irauçuba-CE (41ª ZONA ELEITORAL- ITAPAJÉ)
RELATOR(A): Juiz Cassio Felipe Goes Pacheco
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "FORTALECENDO A ESPERANÇA" - PHS/PDT/PP/PRB/PSL/PT
ADVOGADOS(S): Anderson Queiroz Costa - OAB: 32535/CE;
Fábio Henrique de Almeida Cardoso - OAB: 15.805/CE
RECORRIDO(S): RAIMUNDO NONATO SOUSA, Prefeito JOSÉ PINTO DE MESQUITA, Vice-Prefeito
ADVOGADO(S)Tibério Cavalcante - OAB: CE015877/CE;
Daniel Carlos Mariz Santos - OAB: 14.623/CE; Raquel Lopes de Almeida Chagas - OAB: 32.192/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Meios Processuais - Representação - Eleições - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita
de Sufrágio - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito
PAUTA Nº 101/2018
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).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO Nº 36.089/2017
EMBARGANTE(S): FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO, FRANCISCO NOBRE FALCÃO
ADVOGADO(S): Eudes Johnsons Tavares Pinheiro - OAB: 23.654/CE
REF.:RECURSO ELEITORAL Nº 36225 - CLASSE 30 (362-25.2016.6.06.0047)
ORIGEM: Ibicuitinga-CE (47ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES CARNEIRO, FRANCISCO NOBRE FALCÃO
ADVOGADO(S): Eudes Johnsons Tavares Pinheiro - OAB: 23.654/CE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De
Candidato - Cargos - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito
Decisões Monocráticas
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO ELEITORAL Nº 10883 (108-83.2016.6.06.0069) - CLASSE 30
ORIGEM: AURORA-CE (69ª ZONA ELEITORAL - AURORA)
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): MARCONE TAVARES DE LUNA
ADVOGADO(S): Francisco Diego Tavares de Luna- OAB: 33694/CE
Nos autos do processo acima identificado, foi exarada a seguinte decisão:
“EMENTA: Recurso. Prestação de Contas de Campanha. Candidato a Vereador. Sentença. Contas Desaprovadas. Recurso.
Intempestividade. Não conhecimento do apelo.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
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Relatório
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Marcone Tavares de Luna, candidato ao cargo de prefeito do município de AuroraCe (Eleições 2016), contra sentença proferida pelo Juiz da 69ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas de
campanha, nos termos do art. 68, III, da Resolução TSE n° 23.463/2015.
Em recurso, às fls. 741/768, o recorrente rebateu os motivos fundantes para desaprovação de suas contas de campanha,
argumentando, em síntese, que houve falha na apresentação dos extratos bancários, porquanto incompletos, assim como,
ocorreu equívoco na digitação dos nomes que constam das despesas eleitorais.
Nesse diapasão, suscitou o art. 266 do Código Eleitoral e colacionou aos autos os documentos de fls. 748/768 para
saneamento das irregularidades apontadas pela perícia técnica.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a sentença de primeiro grau, suas contas de
campanha fossem julgadas aprovadas.
A Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste Egrégio Tribunal elaborou Parecer Técnico Conclusivo (fls. 776/777-v),
manifestando-se pela aprovação com ressalvas da presente prestação de contas.
Parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, fls. 779/785, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento.
É o que se há de necessário para relatar.
[2]
Razões de Decidir
Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da peça recursal, verifico que o presente recurso se encontra
maculado pela pecha da intempestividade.
É que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eleitoral no dia de 12 de março de 2018 e a parte recorrente somente
interpôs o recurso no dia 20 de março do mesmo ano, consoante certidão de fl. 769.
Portanto, ajuizado a destempo, vez que o prazo é de apenas 03 (três) dias a contar da publicação da sentença, nos termos do
art. 77 da Resolução TSE n° 23.463/2015.
[3]
Dispositivo
Assim, sendo manifesta a intempestividade recursal, não conheço do apelo, com fundamento no Inciso X do art. 42 do
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (Resolução nº 257/2004).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Dê-se ciência ao douto Procurador Regional Eleitoral.
Empós, arquive-se.
Fortaleza, 10 de setembro de 2018.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Relator”
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO Nº 20.842/2018
RECORRENTE(S): TALES ALVES SARAIVA, Candidato ao Cargo de Vereador
ADVOGADO(S): Francisco Monteiro da Silva Viana - OAB: CE015287/CE
Ref.: RECURSO ELEITORAL Nº 451-17.2016.6.06.0122
ORIGEM: MARACANAÚ-CE 122ª Zona Eleitoral (MARACANAÚ)
RELATOR: Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
Protocolo: 127.679/2016
RECORRENTE(S): TALES ALVES SARAIVA, Candidato ao Cargo de Vereador
ADVOGADO(S): Francisco Monteiro da Silva Viana - OAB: CE015287/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
“Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral interposto por Tales Alves Saraiva em face do acórdão de fls. 201/216,
complementado pelo aresto de fls. 244/251, o qual negou provimento ao recurso de fls. 133/140, mantendo assim a indenidade
da sentença exarada pelo Juízo Eleitoral da 122ª Zona (Maracanaú - fls. 128/130).
A instância monocrática desaprovou a prestação de contas de campanha do interessado, postulante ao cargo de vereador nas
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 (fl. 254).
Em suas razões recursais (fls. 254/261), o recorrente não esclarece quais dispositivos da Magna Carta de 1988 ou da
legislação infraconstitucional teriam sido violados pelos arestos fustigados. Argumenta genericamente que as decisões desse
Regional aplicaram de forma incorreta o Código Eleitoral, a Lei n.º 9.096/1995 e a Resolução TSE n.º 21.841/2004 (fl. 257-v).
Refuta ainda cada uma das irregularidades que motivaram a desaprovação de suas contas.
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.
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Entretanto, verifico que o Sr. Tales Alves Saraiva não aponta explicitamente em sua irresignação quais dispositivos da
Constituição Federal de 1988 ou da legislação infraconstitucional teriam sido violados pelos acórdãos de fls. 201/216 e
244/251. Tal omissão torna impossível aferir, na espécie, o atendimento dos requisitos fixados na legislação de regência e
gera, como consequência, a inadmissibilidade da peça recursal.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), "não sendo indicada, especificamente e de forma adequada, a
maneira pela qual o acórdão recorrido teria afrontado a norma legal ou negado vigência à lei federal, é deficiente a
fundamentação do recurso especial eleitoral, em conformidade com o enunciado 284 da Súmula do Pretório Excelso" (Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.° 466-13.2012.6.26.0140 - Relatora Ministra Laurita Vaz - Publicado no DJE de
22/2/2013). Da mesma forma, a Súmula n.° 27 do TSE aponta a inadmissibilidade do recurso cuja deficiência de
fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia.
Em verdade, entendo que o objetivo precípuo do recorrente é promover um novo julgamento de mérito da demanda pelo
Tribunal ad quem, com o claro propósito de reexame do acervo probatório constante dos fólios. Como cediço, é vedado
reexaminar, na via do recurso especial, a matéria fático-probatória dos autos, nos termos das Súmulas n.º 7 do colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 279 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF). Ressalte-se, neste ponto, o teor da
Súmula n.º 24 do TSE, a qual prevê o descabimento do recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos.
Para Cassio Scarpinella Bueno, o recurso especial, assim como o extraordinário, tem "como finalidade primeira a aplicação do
direito positivo na espécie em julgamento, e não, propriamente, a busca da melhor solução para o caso concreto. É esta a
razão pela qual neles não há como produzir provas ou buscar o reexame daquelas já produzidas. A aplicação do direito
positivo, mormente para fins de uniformização de sua interpretação, pressupõe que os fatos da causa estejam consolidados".
Por fim, importa reconhecer que o Sr. Tales Alves Saraiva não demonstrou in casu a possibilidade de dissídio pretoriano,
porquanto sequer citou decisões paradigmas para contrapor as teses firmadas nas decisões deste Regional.
Conforme orientação expressa na Súmula 291 do STF, a prova do dissídio jurisprudencial evidencia-se "com a transcrição do
trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados".
Além disso, a Súmula n.° 28 do TSE esclarece que 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, nego seguimento ao recurso especial.
Caso seja interposto recurso em face da presente decisão, remetam-se os autos incontinenti ao Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
À Secretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 9 de setembro de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente”
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO Nº 22.500/2018
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO(S): MARIA DE JESUS SOBRINHA, Candidata ao cargo de Vereador
ADVOGADO(S): Francisco Wesley de Vasconcelos Silveira - OAB: 28.843/CE
Ref.: RECURSO ELEITORAL Nº 273-43.2016.6.06.0098
ORIGEM: ITAREMA-CE 98ª Zona Eleitoral (ITAREMA)
RELATOR: Juiz Cassio Felipe Goes Pacheco
Protocolo: 121.822/2016
RECORRENTE(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): MARIA DE JESUS SOBRINHA, Candidata ao cargo de Vereador
ADVOGADO(S): Francisco Wesley de Vasconcelos Silveira - OAB: 28.843/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. 88/98,
complementado pelo aresto de fls. 118/131, o qual negou provimento ao recurso de fls. 63/71, mantendo assim a sentença
exarada pelo Juízo Eleitoral da 98ª Zona (fl. 58), aprovando com ressalvas a prestação de contas de campanha da Sra. Maria
de Jesus Sobrinha, postulante ao cargo de vereador no município de Itarema 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. 134/147), o Parquet Eleitoral aduz, em resumo, que as decisões prolatadas 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 do aresto prolatado por este Regional, a fim de que sejam julgadas
desaprovadas as contas de campanha da recorrida. 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.
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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. 88/98 e 118/131.
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 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. 134/147.
Intime-se a recorrida 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, 6 de setembro de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente”
Despachos
DESPACHO
RECURSO ELEITORAL Nº 21210 (212-10.2016.6.06.0026) - CLASSE 30
ORIGEM: ABAIARA-CE (26ª ZONA ELEITORAL - MILAGRES)
RELATOR(A): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): PARTIDO PROGRESSISTA – PP, Municipal
ADVOGADA(S): Andressa Nunes de Macêdo - OAB: 33.539/CE
RECORRENTE(S): REGILANIO TAVARES MARTINS, FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
Nos autos do processo acima identificado, foi exarado o seguinte despacho:
“Cls.
Compulsando os autos, percebo que o Presidente e Tesoureiro da agremiação partidária não integraram a relação processual
na condição de litisconsortes necessários, nos termos do art. 84, III, da Resolução 23.463/2015.
Com efeito, determino à Secretaria Judiciária que:
1) Constate os nomes do Presidente e Tesoureiro do partido e, ato contínuo, proceda intimação pessoal destes, para que,
querendo, ingressem no feito, devidamente representados por instrumento procuratório, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
nos termos do art. 45, §4º, IV da Resolução nº 23.463/2015, manifestando-se, ainda, sobre todas as irregularidades
identificadas nas contas em análise;
2) Realize a retificação da autuação para que conste, na capa dos autos, os nomes do Presidente e do Tesoureiro da
agremiação partidária em apreço;
3) Proceda, também, a intimação da agremiação para manifestação sobre eventual anulação da sentença, em razão da
ausência de citação dos litisconsortes necessários (Presidente e Tesoureiro).
Empós, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 28 de agosto de 2018.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Relator”
DESPACHO
RECURSO ELEITORAL Nº 16044 (223-79.2016.6.06.0045) - CLASSE 30
ORIGEM: MISSÃO VELHA-CE (16ª ZONA ELEITORAL – MISSÃO VELHA)
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, municipal
ADVOGADO(S): Mariana Gomes Pedrosa Bezerra Gurgel - OAB: 19348/CE
RECORRENTE(S): FRANCISCO GIDALBERTO RODRIGUES PINHEIRO, FRANCISCO RAFAEL TAVARES DE LUNA
Nos autos do processo acima identificado, foi exarado o seguinte despacho:
“Compulsando os autos, percebo que o Presidente e Tesoureiro da agremiação partidária não integraram a relação processual
na condição de litisconsortes necessários, nos termos do art. 84, III, da Resolução 23.463/2015.
Com efeito, determino à Secretaria Judiciária que:
1) Constate os nomes do Presidente e Tesoureiro do partido e, ato contínuo, proceda intimação pessoal destes, para que,
querendo, ingressem no feito, devidamente representados por instrumento procuratório, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
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nos termos do art. 45, §4º, IV da Resolução nº 23.463/2015, manifestando-se, ainda, sobre todas as irregularidades
identificadas nas contas em análise;
2) Realize a retificação da autuação para que conste, na capa dos autos, os nomes do Presidente e do Tesoureiro da
agremiação partidária em apreço;
3) Proceda, também, a intimação da agremiação para manifestação sobre eventual anulação da sentença, em razão da
ausência de citação dos litisconsortes necessários (Presidente e Tesoureiro).
Empós, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 28 de agosto de 2018.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Relator”
DESPACHO
RECURSO ELEITORAL Nº 10994 (109-94.2016.6.06.0028) - CLASSE 30
ORIGEM: JUAZEIRO DO NORTE-CE (28ª ZONA ELEITORAL - JUAZEIRO DO NORTE)
RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL – PEN, municipal
ADVOGADOS(S): Mariana Gomes Pedrosa Bezerra Gurgel - OAB: 19348/CE, Amanda Peres da Silveira - OAB: 24573/CE,
Sergio Gurgel Carlos da Silva - OAB: 2799/CE, Paolo Giorgio Quezado Gurgel e Silva - OAB: 16629/CE, Yanna Paula Luna
Esmeraldo - OAB: 16696/CE, Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva - OAB: 18971/CE, Sérgio Quezado Gurgel e Silva OAB: 28561/CE, Samara da Paz Oliveira - OAB: 24482/CE, Patrícia Lucas Maia - OAB: 32012/CE, Cícera Emanuelly Martins
Barbosa - OAB: 32667/CE
LITISCONSORTE(S): WALTER BRASIL, CICERO ROBERTO FERREIRA CAITANO
ADVOGADOS(S): Sérgio Gurgel Carlos da Silva - OAB: 2799/CE, Paolo Giorgio Quezado Gurgel e Silva - OAB: 16629/CE,
Yanna Paula Luna Esmeraldo - OAB: 16696/CE, Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva - OAB: 18971/CE, Mariana
Gomes Pedrosa Bezerra Gurgel - OAB: 19348/CE, Sérgio Quezado Gurgel e Silva - OAB: 28561/CE, Samara da Paz Oliveira OAB: 24482/CE, Amanda Peres da Silveira - OAB: 24573/CE, Patrícia Lucas Maia - OAB: 32012/CE, Cicera Emanuelly Martins
Barbosa - OAB: 32667/CE
Nos autos do processo acima identificado, foi exarado o seguinte despacho:
“Em privilégio ao princípio da economia processual e da ampla defesa, intimem-se os dirigentes partidários para se
manifestarem, no prazo de 15 dias, sobre as irregularidades identificadas no presente processo.
Após, volte-me concluso.
Fortaleza/CE, 10 de setembro de 2018.
Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Juiz Relator”
DESPACHO
RECURSO ELEITORAL Nº 111-64.2016.6.06.0028
ORIGEM: JUAZEIRO DO NORTE-CE 28ª Zona Eleitoral (JUAZEIRO DO NORTE)
RELATOR: Juiz Cassio Felipe Goes Pacheco
Protocolo: 108.278/2016
RECORRENTE(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO-PSD, municipal
ADVOGADO(S): Francisco Adailton de Oliveira Filho - OAB: 34889/CE
RECORRENTE(S): GIOVANNI SAMPAIO GONDIM, Presidente Municipal
RECORRENTE(S):JECTAM COUTINHO DE SOUSA, Tesoureiro
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R.h.
Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático (PSD) em face de sentença prolatada pelo
Juízo da 28ª Zona Eleitoral - Juazeiro do Norte, que desaprovou a prestação de contas apresentadas pelo partido requerente,
ora recorrente, referente à eleição municipal de 2016.
Destaco, por oportuno, que o Presidente e Tesoureiro da respectiva agremiação devem ser intimados do presente feito, em
razão de figurarem como litisconsórcios necessários, por força do art. 84, III, da Resolução 23.463/2015.
Ante o exposto, determino que a Secretaria Judiciária:
a) verifique os nomes do Presidente e do Tesoureiro do Partido Social Democrático (PSD) e, ato contínuo, proceda intimação
pessoal destes, para que ingressem no feito, devidamente representados por instrumento procuratório, no prazo de 72 (setenta
e duas) horas, nos termos do art. 45, §4º, IV da Resolução nº 23.463/2015, manifestando-se, inclusive, sobre todas as
irregularidades identificadas;
b) realize a retificação da autuação para que conste, na capa dos autos, os nomes do Presidente e do Tesoureiro da
agremiação partidária em questão;
c) proceda a intimação da agremiação para manifestação sobre eventual anulação da sentença, em razão da ausência de
citação dos litisconsortes necessários (Presidente e Tesoureiro).
Empós, voltem-me conclusos.
Expedientes necessários.
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Fortaleza-CE, 23 de agosto de 2018.
CÁSSIO FELIPE GOES PACHECO
Juiz Relator”
DESPACHO
RECURSO ELEITORAL Nº 60-20.2018.6.06.0081 – CLASSE 30
ORIGEM: TIANGUÁ-CE (81ª Zona Eleitoral)
RELATOR: Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
RECORRENTE(S): LUIZ MENEZES DE LIMA, Candidato ao cargo de Prefeito; AROLDO CARDOSO PORTELA, Candidato ao
cargo de Vice-Prefeito; COLIGAÇÃO “O TRABALHO VAI CONTINUAR" - MDB/PSD/PSDB/PHS
ADVOGADO(S): Ruan da Silva Cardoso - OAB: 37544/CE; Francisco Portela Cardoso - OAB: 29.252/CE; Ingrid Alves
Vasconcelos de Lima - OAB: 34831/CE; Andressa Moreira de Brito - OAB: 38376/CE; Anderson de Amarante Dantas - OAB:
30672/CE; Leandro Lima Valência - OAB: 23.392/CE; Jario Mario Alves Penha Júnior - OAB: 33.669/CE; Eduardo Vasconcelos
Barros - OAB: 34.864/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO “GENTE EM PRIMEIRO LUGAR” - PTB/PC DO B/PP/PR/SD/PDT/DEM/PPL/PT/AVANTE
ADVOGADA(S): Francisca Arnália Cunha de Freitas Terceiro - OAB: 37313/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Tratam os autos de Recursos Eleitorais interpostos por LUIZ MENEZES DE LIMA, AROLDO CARDOSO PORTELA e pela
COLIGAÇÃO "O TRABALHO VAI CONTINUAR" contra sentença do Juiz Eleitoral da 81ª ZE - Tianguá, que julgou procedente
Representação ajuizada pela COLIGAÇÃO "GENTE EM PRIMEIRO LUGAR" e os condenou ao pagamento de multa, no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 37, da Lei nº 9.504/97.
Por motivo de foro íntimo, com base no art. 145, § 1º, do NCPC, declaro minha suspeição para atuar no presente feito.
Diante do exposto, determino o encaminhamento dos autos à Presidência, para os fins do art. 123, caput, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
Fortaleza-CE, 10 de setembro de 2018
TIAGO ASFOR ROCHA
JUIZ RELATOR”
DESPACHO
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO Nº 12.713/2018
RECORRENTE(S): REGINALDO ALVES DAS CHAGAS
ADVOGADO(S): Isabel Cristina Silvestre da Mota - OAB: CE013159/CE
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO Nº 21.067/2018
RECORRENTE(S): ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS
ADVOGADO(S): Isabel Cristina Silvestre da Mota - OAB: CE013159/CE
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO Nº 21.623/2018
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REF. RECURSO ELEITORAL Nº 351-47.2016.6.06.0030 – CLASSE 30
ORIGEM: CRUZ-CE (30ª Zona Eleitoral - ACARAÚ)
RELATOR: Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "SALVE O MUNICÍPIO DE CRUZ"
ADVOGADO(S): Priscilla Siqueira Vasconcelos - OAB: 37.291/CE; Fábio Mendes de Freitas - OAB: 28883/CE; Claudia
Adrienne Sampaio de Oliveira - OAB: 10219/CE
RECORRENTE(S): REGINALDO ALVES DAS CHAGAS, Secretário Municipal de Saúde
ADVOGADO(S): Yves Vieira Barreto Holanda - OAB: 35.238/CE; Isabel Cristina Silvestre da Mota - OAB: CE013159/CE
RECORRIDO(S): ODAIR JOSÉ MENDES DE VASCONCELOS, Candidato ao cargo de Prefeito; FABRÍCIO SÉRGIO DE
FREITAS, Candidato ao cargo de Vice-Prefeito
ADVOGADA(S): Isabel Cristina Silvestre da Mota - OAB: CE013159/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "SALVE O MUNICÍPIO DE CRUZ"
ADVOGADO(S): Priscilla Siqueira Vasconcelos - OAB: 37.291/CE; Fábio Mendes de Freitas - OAB: 28883/CE; Claudia
Adrienne Sampaio de Oliveira - OAB: 10219/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Tratam os autos de Recursos Especiais Eleitorais interpostos por Reginaldo Alves das Chagas (fls. 244/258), por Odair José
Mendes de Vasconcelos (fls. 259/273) e pelo Ministério Público Eleitoral (fls. 274/285) em face do acórdão de fls. 193/209,
complementado pelo aresto de fls. 230/241, o qual reformou parcialmente a sentença de fls. 120/123, exarada pelo Juízo
Eleitoral da 30ª Zona (Acaraú, Cruz e Jijoca de Jericoacoara).
Compulsando atentamente os fólios, observo que as irresignações de fls. 244/258 e 259/273 foram subscritas pela Dra. Isabel
Cristina Silvestre da Mota.
Em contato telefônico com o cartório eleitoral da referida zona, a assessoria jurídica desta Presidência (ASJUR) confirmou que
se encontravam arquivados naquele Juízo instrumentos procuratórios subscritos pelos Srs. Fabrício Sérgio de Freitas e Odair
José Mendes de Vasconcelos (cópias às fls. 288 e 292), os quais concedem poderes de representação às advogadas Cândida
Gabrielle Sousa Calaça (OAB-CE n.º 29.203), Maria Cezivânia Cavalcante Ricarte (OAB-CE n.º 30.007) e Isabel Cristina
Silvestre da Mota (OAB-CE n.º 13.159).
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Acontece que não foi arquivada em cartório, nos termos autorizados pelo artigo 5º, §1º, da Resolução TSE n.° 23.462/2015, e
nem adunada ao caderno processual qualquer procuração subscrita pelo Sr. Reginaldo Alves das Chagas, outorgando poderes
à Dra. Isabel Cristina Silvestre da Mota para representá-lo na presente lide. A única procuração assinada pelo referido
demandado (fl. 71) concede poderes ao Dr. Yves Vieira Barreto Holanda (OAB-CE n.º 35.238).
ISSO POSTO, considerando as regras dos artigos 76, caput e §2º, inciso I; e 218, §3º, todos do CPC, notifique-se o Sr.
Reginaldo Alves das Chagas para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade de representação, sob pena de não
conhecimento de sua irresignação e adoção das demais providências previstas na legislação eleitoral.
À Secretaria Judiciária (SJU), para cumprimento.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 9 de setembro de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente”
Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - GERAÇÃO DE MÍDIAS
ELEIÇÕES 2018 – 1° TURNO
Faço público, no uso dos poderes a mim conferidos na Resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará nº 701, de 10 de
julho de 2018, para fins de acompanhamento pelos partidos políticos e coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB, nos termos do art. 80, § 4º da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017, que o procedimento de
geração de mídias para o primeiro turno das eleições de 2018 no Estado do Ceará será realizado no período de 19 a 21 de
setembro do corrente ano, das 8 às 19 horas, na Sala de Treinamento do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,
situado na Rua Jaime Benévolo nº 21, Centro, nesta Capital.
Fortaleza, 12 de setembro de 2018.
ALCIDES SALDANHA LIMA
Juiz do TRE/CE

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
RECURSO ELEITORAL Nº 150-07.2016.6.06.0046
ORIGEM: MOMBAÇA-CE (46ª ZONA ELEITORAL - MOMBAÇA)
RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): JOSIELMA PINHEIRO FERNANDES
ADVOGADO(S): EDUARDO SÉRGIO CARLOS CASTELO - OAB: CE011015/CE
ADVOGADOS(S): ALEXSANDRO PESSOA AZEVEDO - OAB: CE012398/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. QUESTÃO
DE ORDEM. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMADA.
MÉRITO. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE DAS CONTAS. ART. 46, §1º DA
RESOLUÇÃO TSE 23.463/2015. NÃO COMPROMETIDA A REGULARIDADE. ART. 68, II, DA MESMA NORMA. RECURSO
PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Na espécie, desaprovadas, em primeiro grau, as contas de campanha da recorrente, alusivas às Eleições 2016, em virtude
de duas irregularidades: recebimento de recursos de origem não identificada, em função de divergência dos dados do doador
Erasmo Pinheiro Fernandes; e não apresentação de extrato complementar da conta bancária que demonstrasse a efetiva
saída do valor da sobra de campanha (R$ 19,88 - dezenove reais e oitenta e oito centavos) para a conta da agremiação
partidária.
2. Consoante entendimento firmado no Tribunal Superior Eleitoral, “Em processo de contas, juntada de documento novo em
sede recursal é inadmissível, especialmente em virtude dos efeitos da preclusão. Precedentes.” (TSE, Embargos de
Declaração em Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 192670, Acórdão de 01/08/2016, Relator(a) Min.
ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 188,
Data 29/09/2016, Página 69).
3. Os documentos acostados pela recorrente com a peça recursal não podem ser utilizados com o intuito de sanar as
irregularidades em exame, em virtude da ocorrência da preclusão (art. 64, §1º, Resolução TSE n° 23.463/2015).
4. Demonstrada a ocorrência de mero equívoco de digitação quando do registro do primeiro nome do doador, não resta
configurada irregularidade grave ou insanável que enseje a desaprovação das contas, já que comprovada a origem dos
recursos doados. CPF identificado.
5. O fato de a destinação de diminuta sobra de campanha no valor de R$ 19,88 (dezenove reais e oitenta e oito centavos),
conforme determina o art. 46, §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015, ter ocorrido a destempo, pois além do prazo
estabelecido no referido dispositivo não tem o condão de gerar a desaprovação das contas, mas tão somente a sua aprovação
com ressalvas, nos termos do art. 68, II, da Resolução TSE 23.463/2015.
6. Não prejudicada a transparência e o controle das contas, visto que, ainda que ultrapassado o prazo, comprovado que a
sobra de campanha foi destinada ao órgão partidário competente.
7. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença. Contas aprovadas com ressalva.
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DECISÃO: Questão de ordem (Juntada de documentos em sede recursal): Rejeitado(a), Unanimidade.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 12/09/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 705-47.2016.6.06.0006
ORIGEM: QUIXADÁ-CE (6ª ZONA ELEITORAL - QUIXADÁ)
RELATOR(A): CASSIO FELIPE GOES PACHECO
RECORRENTE(S): FAGNER DE LIMA SOUSA
ADVOGADO(S): FRANCISCO CLÁUDIO CAVALCANTE DA SILVA - OAB: CE022624/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO
DA NATUREZA DOS RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A CONFIABILIDADE E A
HIGIDEZ DAS CONTAS APRESENTADAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão prolatada pelo Juízo a quo que julgou desaprovadas as
contas de campanha do recorrente, com fundamento no art. 68, III, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
2. Da análise do caso em tela, verifica-se que o candidato recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro, no valor de R$
60,00 (sessenta reais), do Sr. FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO SILVA (CPF nº 762.002.723-87). Entretanto, não
conseguiu comprovar a natureza de tais recursos, tendo limitado-se a afirmar que “trata-se de cartões de visitas impressos em
impressora doméstica de propriedade do próprio doador”, havendo, portanto, violação ao disposto no art. 53, III, da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
3. Destarte, embora essa previsão não tenha sido rigorosamente observada, trata-se, a meu ver, de mera formalidade que não
chegou a comprometer a lisura e a fiscalização das contas de campanha da recorrente, uma vez que tal valor corresponde
apenas a aproximadamente 7,46% (sete vírgula quarenta e seis por cento) do valor total de despesas declaradas pelo
candidato, sendo, portanto, passível de relativização, a teor do disposto no art. 30, § 2º-A, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 69 da
Resolução TSE 23.463/2015.
4. Reforma da sentença. Aprovação das contas, com ressalvas.
5. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 12/09/2018
Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Despachos
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-93.2016.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Protocolo: 24.174/2016
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, Estadual
ADVOGADO: Wilker Macedo Lima - OAB: 22.542/CE
REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, Presidente
ADVOGADOS: Wilker Macedo Lima - OAB: 22.542/CE, José Océlio Ferreira Lima - OAB: 36709/CE
REQUERENTE: GIL FELIPE CAVALCANTE DE MEDEIROS, Tesoureiro
ADVOGADOS: Wilker Macedo Lima - OAB: 22.542/CE, José Océlio Ferreira Lima - OAB: 36709/CE
REQUERENTE: VLADYSON DA SILVA VIANA, Secretário de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores do
Estado do Ceará
ADVOGADO: Wilker Macêdo Lima - OAB: 22542/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R. h.
Diante do teor da petição retro (fls. 2618/2620), defiro a dilação de prazo, conforme requerido.
Considerando, ainda, a apresentação do instrumento de procuração de fl. 2621, reautue-se o processo para incluir, como parte
requerente, Vladyson da Silva Viana.
Expedientes necessários.
À SJU, para cumprimento.
Fortaleza/CE, 12 de setembro de 2018.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator”
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Despachos
DESPACHO
EDITAL
O Excelentíssimo Senhor Juiz Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, designada através da Resolução
TRE/CE nº 693/2018, alterada pela Resolução TRE/CE nº 706/2018, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao que
dispõe a Resolução TSE nº 23.550/2017, art. 47, I, §§ 1º, 3º e 5º.
DIVULGA aos partidos políticos, coligações, Ministério Público Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil, entidades da
sociedade civil organizada e à população em geral, que a Auditoria da Votação Eletrônica sob condições normais de uso, das
Eleições de 2018 – 1º turno, será realizada nas dependências do Centro Universitário Estácio do Ceará, Unidade Campus –
Centro (antigo Colégio Cearense), na Av. Duque de Caxias, 101, Bairro Centro, Fortaleza/CE, no dia 7 de outubro do ano em
curso, no horário de 8h00 às 17h00.
Fortaleza-CE, 13 de setembro de 2018.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica
Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0601839-10.2018.6.06.0000
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0601839-10.2018.6.06.0000 - Iguatu - CEARÁ
ORIGEM: Iguatu-CE
RELATOR: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
AUTOR: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
Advogados do(a) AUTOR: DANILSON DE CARVALHO PASSOS - CE20322, MARCO ANTONIO SOBREIRA BEZERRA CE9414
RÉU: AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO
DECISÃO
Cuida-se de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Marcos Marcel Rodrigues Sobreira, candidato ao cargo de
deputado estadual pela Coligação PP/PDT/PR/DEM/PRP em desfavor de Agenor Gomes de Araújo Neto, candidato ao cargo
de deputado estadual pela Coligação MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB, com fundamento nos artigos 30, 39
e 41-A da Lei n.º 9.504/97, e, ainda, artigo 22 da LC n.º 64/90.
Aduz o promovente que “durante as celebrações do dia da independência, verificou-se intensa movimentação dos ativistas e
apoiadores da campanha do candidato ora representado fazendo a promoção de sua candidatura através da distribuição, em
massa, de brinde consistente em abanador com a propaganda do indigitado candidato.”
Relata que o material utilizado na confecção do abanador éde “alto padrão” e que “além de se constituir em bem que
inequivocamente representa indisfarçável vantagem ao eleitor o mesmo se faz de modo sorrateiro ao desequilibrar a disputa
em face de candidatos que vem usando a propaganda tal como definida na legislação, sem fazer uso de expedientes
irregulares”.
Afirma, ainda, que seria indispensável a análise da prestação de contas do candidato representado a fim de verificar “a forma
de contabilização do material, conquanto a caracterização errônea do mesmo pode representar burla àregularidade e
transparência das contas a atrair a incidência do art. 30-A da Lei das Eleições.”
Aduz que não se está diante de “mera entrega de brindes disfarçados de propaganda eleitoral cuja confecção e distribuição
évedada como de sabença, mas, efetivamente, diante da ruptura e da normalidade da disputa conquanto o requerido se utiliza
de expediente ilegal para fazer sua campanha com emprego do abuso de poder econômico dado o valor empregado na
confecção do brinde e na própria logística de sua distribuição.”
Informa que não se trata de brinde de valor insignificante pois realizou pesquisa informal e constatou 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.”
Assim, aduzindo que a oferta dos referidos abanadores configurariam captação ilícita de sufrágio e infração ao art. 30-A, da Lei
das Eleições, requer liminarmente a busca e apreensão do material irregular, bem como a suspensão da confecção e
distribuição dos abanadores, sob pena de multa diária e a apresentação imediata da nota fiscal do material e das despesas de
distribuição.
No mérito, pede a condenação do representado àcassação do registro ou diploma e a aplicação de multa.
Éo relatório. Decido.
O autor pleiteia, em caráter liminar, a busca e apreensão do material irregular, bem como a suspensão da confecção e
distribuição dos abanadores, sob pena de multa diária, e a apresentação imediata da nota fiscal do material e das despesas de
distribuição.
Cabe-me, neste momento de superficial análise da matéria, tão somente perquirir acerca da existência da fumaça do bom
direito e do perigo na demora da tutela jurisdicional a que se pretende antecipar.
Num juízo de delibação, tenho que a distribuição de material impresso, em formato de abanador, com propaganda eleitoral do
candidato, que estaria sendo distribuído em evento pontual, no caso, o desfile do Dia da Independência, sem proporcionar
qualquer vantagem ao eleitor, não teria o condão de transgredir a norma inserta no §6º do art. 39 da Lei nº 9.504./97.
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Éque, diferentemente dos bens relacionados no art. 39, §6º, da Lei nº 9.504/97, um abanador de papelão não se revela um
bem durável, de valor econômico relevante, capaz de proporcionar vantagem apta a modificar a vontade livre e consciente do
eleitor, razão de ser da vedação contida no referido artigo.
Nesse sentido:
Recurso eleitoral. Eleições 2012. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Confecção, utilização ou distribuição de
brinde. Improcedência. Alegação de veiculação de propaganda irregular por meio da 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 proporcionar 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. (…) (TRE-MG - RE: 115115 MG, Relator:
ALBERTO DINIZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2013, Data de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça EletrônicoTREMG, Data 20/09/2013)
Destarte, não restando plenamente configurada a fumaça do bom direito, incabível, nesse momento, a determinação de busca
e apreensão e suspensão da confecção e distribuição do material supostamente irregular.
No tocante às despesas, não reporta o promovente qualquer argumento apto a justificar a requisição, em caráter liminar, das
notas fiscais atinentes àconfecção e distribuição do material questionado. Ora, não havendo a comprovação mínima de risco
de perecimento ou manipulação dos documentos requestados, afasta-se a necessidade da providência liminar, pois ausente o
periculum in mora.
Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará:
Arrematando, no tocante ao perigo da demora, não prevejo que tais provas seriam esvaziadas com o decurso do tempo, haja
vista que se trata de prova documental e que devem ser, obviamente, registradas pelos órgãos ou pessoas jurídicas
responsáveis pelos respectivos dados (Representação nº5714-18 –Classe 42 (5714-18.2010.6.06.0000) DJE nº 152 –Ano
2010. Juiz Heráclito Vieira de Sousa Neto)
Ademais, destaco que Lei Complementar nº 64/1990, em seu art. 22, inciso VIII, confere ao julgador o poder de requisição, a
ser exercido durante o curso normal da investigação, caso seja necessário, verbis:
“Art.22(...)
VIII - quando qualquer documento necessário àformação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de
crédito, oficial ou privado, o Corregedor poderá, ainda no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias.”
Isso posto, entendo que os referidos pedidos, da forma como se apresentam, não evidenciam o direito invocado, tampouco têm
o condão de gerar ineficiência da prestação jurisdicional, caso, ao fim, a ação de investigação judicial seja julgada procedente,
motivo pelo qual INDEFIRO o pedido liminar, nos termos em que se apresenta.
Notifique-se o representado, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias, ofereça defesa, especificando as provas que pretende produzir.
Intime-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 12 de setembro de 2018.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO Corregedor Regional Eleitoral
Processo 0601691-96.2018.6.06.0000
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0601691-96.2018.6.06.0000 - Tauá - CEARÁ
IMPETRANTE: AUDIC CAVALCANTE MOTA DIAS
Advogados do(a) IMPETRANTE: EXPEDITO DE ARAUJO FEITOSA NETO - CE28726, LIZIA LAIARA GONCALVES DE
ASSIS CARACAS BEZERRA - CE20863, THIAGO EMANUEL ALEXANDRINO DE OLIVEIRA - CE17028, RAFAEL MOTA
REIS - CE27985
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 19ª ZONA ELEITORAL (TAUÁ/CE)
RELATOR: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
DECISÃO MONOCRÁTICA
RELATÓRIO
Conforme relatado, cuida-se, em síntese, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado por
Audic Cavalcante Mota Dias, candidato ao cargo de Deputado Estadual, contra ato do Juiz Eleitoral da 19ª Zona –Tauá/CE,
Pedro Augusto Teixeira Dias.
O ato dito como coator foi exarado em pedido de providências cumulado com tutela inibitória, PAD nº 15538/2018, requerida
pelo Ministério Público Eleitoral em face do candidato Audic Cavalcante Mota Dias para retirada imediata de banner que, em
tese, geraria efeito outdoor, bem como de adesivo supostamente em tamanho superior ao permitido, afixado na janela do
comitê central, localizado na Av. Cel. Lourenço Feitosa, s/n, Centro, na cidade de Tauá.
O questionado ato do Magistrado Impetrado se consubstanciaria no fato de ter este determinado que o Impetrante removesse
a propaganda eleitoral tida por irregular, bem como que restaurasse o bem em que foi afixada, com a imediata comunicação
àJustiça Eleitoral da providência adotada, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze
mil reais) e instauração de inquérito policial.
Aduziu o Impetrante ter direito líquido e certo de “manter as propagandas eleitorais afixadas em seu comitê central, na Rua
Coronel Lourenço Feitosa, nº 91 –Centro, em Tauá/CE, CEP 63660-000, por estar em consonância com o art. 244, inciso I, do
Código Eleitoral e o art. 10 da Resolução TSE nº 23.551/2017.”
Por entender estar a propaganda de acordo com a legislação eleitoral, o Impetrante apresentou pedido de liminar para que
“seja ordenado àAutoridade que suspenda o ato coator, resguardando o direito do impetrante de fazer sua propaganda eleitoral
nos termos do art. 10 da Resolução TSE nº 23.551/2017 e art. 244, inciso I, do Código Eleitoral e vasta jurisprudência do TSE”.
No Doc. ID nº 112446, “ante a ausência de elementos necessários para analisar o pedido liminar, especialmente no que se
refere ao auto de constatação, bem como orientado pela prudência”, antes de apreciar o pleito liminar, determinei que o
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Magistrado Impetrado prestasse informações, nos termos do art. 7º, inciso I da Lei nº 12.016/2009, reduzindo o prazo para 72
(setenta e duas) horas, tendo em vista a proximidade do pleito eleitoral.
O Impetrante acostou petição nos autos, Doc. ID nº 113714, pugnando pela reconsideração do despacho de Doc. ID nº 112446
e consequente deferimento da liminar , sem a oitiva da parte adversa, para que seja “ordenado àAutoridade que suspenda o
ato coator, resguardando o direito do impetrante de fazer sua propaganda eleitoral no seu Comitê Central, em limite inferior a
20m² (vinte metros quadrados), nos termos do art. 10 da Resolução TSE nº 23.551/2017 e art. 244, inciso I, do Código Eleitoral
e vasta jurisprudência do TSE”.
No Doc. ID nº 115630, em apreciação da petição de Doc. ID nº 113714, mantive o entendimento pela oitiva da autoridade
coatora antes da apreciação do pleito liminar.
Prestadas as devidas informações pelo Magistrado Impetrado, Doc. ID nº 119003, este acostou aos autos cópia do inteiro teor
do PAD nº 15538/2018, no qual foi realizado todo o procedimento referente a propaganda em comento. Acrescentou que “em
diligência realizada por servidor do cartório Eleitoral foi constatada que as dimensões da propaganda noticiada não se
enquadram nos ditames da legislação eleitoral”, o que levou o Juiz a quo a manter o ato ora tido por coator, sob o argumento
de que a “propaganda se assemelha ou gera o efeito outdoor”.
Nova petição do Impetrante, Doc. ID nº 119650, repisando a regularidade da propaganda em comento, já que “pelas
informações prestadas pelo Juízo Eleitoral da comarca de Tauá, se afere que existem duas propagandas afixadas no Comitê
Central do candidato impetrante: Adesivo, fixado na janela, medindo 2,60x1.70m –totalizando 4,42m2; Banner, afixado na
fachada, medindo 5,40x1,62m –totalizando 8,75m2.” Acrescenta que “o Magistrado de piso entendeu por ter se configurado o
efeito outdoor, sob a compreensão daquele juízo de que o limite para a propaganda em comitê central seria de 4m2 (quatro
metros quadrados), contrariando a jurisprudência do TSE (Consulta nº 1.274) e TRE-CE (Recurso Eleitoral nº 9710)”, este
último de minha relatoria, julgado em 12 de setembro de 2017.
Vieram os autos conclusos para apreciação do pleito liminar.
Éo breve relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado por Audic
Cavalcante Mota Dias, candidato ao cargo de Deputado Estadual, contra ato do Juiz Eleitoral da 19ª Zona –Tauá/CE, Pedro
Augusto Teixeira Dias.
A legislação aplicada ao caso está versada no art. 10 da Resolução TSE nº 23551/2017, in verbis:
Art. 10. Éassegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do
pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela
forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, inciso I).
§1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a
sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em formato que não se assemelhe a outdoor nem gere esse
efeito.
§2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da candidatura deverá observar os limites
previstos no art. 37, §2º, da Lei nº 9.504/1997.
§3º Para efeito do disposto no §1º, o candidato deverá informar ao juiz eleitoral o endereço do seu comitê central de
campanha.
O cerne da demanda resume-se àregularidade ou não das propagandas do ora Impetrante afixadas na sede do seu Comitê
Central, quais sejam, adesivo, fixado na janela, medindo 2,60m x 1.70m –totalizando 4,42m2 e Banner, afixado na fachada,
medindo 5,30m x 1,50m –totalizando 7,95m2, segundo autos de constatação acostados, Doc. ID nº 119014.
Aduz o Impetrante que a dimensão a ser tomada como parâmetro para configuração do efeito outdoor seria de 20m2, nos
termos da Consulta TSE nº 1.274/2006, bem como nos precedentes desta Corte, inclusive de minha Relatoria nos autos do
Recurso Eleitoral nº 97-10.2016.6.06.0019, julgado em setembro de 2017.
De logo, afirmo que para as eleições 2016 foi firmado por esta Corte, antes mesmo de minha assunção na Vice-Presidência
deste Regional, que ocorreu 05 de junho de 2017, que a dimensão a ser utilizada como parâmetro para o efeito outdoor, em se
tratando de propagandas eleitorais, seria de 20m2 (vinte metros quadrados), com fundamento na, também citada pelo
Impetrante, Consulta TSE nº 1.274/2006. Dessa forma, passei a adotar tal entendimento em observância ao princípio da
colegialidade, bem como com o fito de manter a segurança jurídica das decisões deste Regional para o pleito de 2016.
Entretanto, convém destacar que a própria consulta utilizada como fundamento para referido entendimento foi respondida no
sentido de que a caracterização de outdoor resta confirmada pelo tamanho acima de 4m2 (quatro metros quadrados) e não
20m2 (vinte metros quadrados), conforme passou a aplicar equivocadamente este Regional, vejamos:
POSSIBILIDADE. VEICULAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. LEI Nº 11.300/2006. AFIXAÇÃO. PLACA. BENS DE DOMÍNIO
PRIVADO. LIMITAÇÃO. TAMANHO.
A fixação de placas para veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares épermitida, com base no §2º do art. 37 da
Lei nº 9.504/97.
Só não caracteriza outdoor a placa, afixada em propriedade particular, cujo tamanho não exceda a 4m².
Àluz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, éadmissível, em propriedade particular, placa de tamanho igual ou
inferior a 4m².
O tamanho máximo de 4m² para placas atende ao desiderato legal, na medida em que, em função de seu custo mais reduzido,
não patenteia o abuso de poder econômico e o desequilíbrio entre os competidores do jogo eleitoral.
Os abusos serão resolvidos caso a caso, servindo o tamanho de 4m² como parâmetro de aferição.1
Dessa forma, tendo em vista estarmos em curso de novo pleito, eleições 2018, regido por novas resoluções, entendo ser este
o momento oportuno para manifestar o meu posicionamento no sentido de entender como 4m² o parâmetro a ser utilizado para
averiguação do efeito visual de outdoor.
Essa mesma reflexão fez o Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, nos autos do RE nº 466-43.2016.6.06.0006, julgado
na data de 28 de agosto de 2018, vejamos trecho do inteiro teor:
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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A despeito do entendimento desta Corte, existem julgados do Tribunal Superior Eleitoral, acerca do tema, que destacam a
necessidade de que sejam verificadas as características e/ou impacto visual decorrentes da propaganda para que seja ou não
equiparada a outdoor, em regra, adotando como parâmetro o limite de 4m². Colaciono:
ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. MULTA. ART. 37, §1º, DA LEI
Nº 9.504/1997. DESPROVIMENTO.
1.Nem toda propaganda eleitoral que ultrapassa 4m² deve ser automaticamente apenada com base no art. 39, §8º, da Lei das
Eleições; épreciso que seja equiparada a outdoor em razão de suas características e/ou impacto visual. Diante das premissas
contidas no acórdão, não épossível novo enquadramento jurídico dos fatos. Incide na espécie a Súmula nº 279/STF.
2.Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, as multas em decorrência de propaganda eleitoral irregular devem ser aplicadas
individualmente aos candidatos responsáveis e/ou beneficiados. Contudo, em razão das peculiaridades do caso e tendo em
vista o que delineado no acórdão, inviável proceder àanálise, de forma individualizada, quanto ao benefício e/ou a
responsabilidade de cada representado pela propaganda. Para a eventual alteração da conclusão do Regional, seria
necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, o que não éviável na instância especial.
3.Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial apontada, pois aborda as mesmas teses relativas àviolação àlei em
relação às quais incide a Súmula nº 279/STF.
4.Agravo desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 69830, Acórdão de 17/11/2016, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA
MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 03/02/2017, Página 120)
Negritei
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 4M². PLACAS. EFEITO VISUAL ÚNICO ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM
PARTICULAR. COMITÊ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA IRREGULAR.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ. RETIRADA DA
PROPAGANDA IRREGULAR NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no conjunto, estas ultrapassam o limite de 4m² em razão do seu
efeito visual único éirregular, independentemente se ladeadas ou intercaladas por espaços vazios. Precedente: AgR-REspe n°
166141/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16.6.2015.
2.A regularização de propaganda eleitoral em bem particular que ultrapassa a dimensão de 4m2 não afasta a aplicação da
multa prevista no art. 37, §§1º e 2º, da Lei nº 9.504/97 (AgR-REspe nº 6738-81/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29.8.2013; e
AgR-AI n° 129-41/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 14.8.2013).
3.No caso examine,
a) o Tribunal de origem entendeu configurada a propaganda irregular em virtude do efeito visual único das placas assemelhado
a outdoor.
b) a modificação deste entendimento demandaria necessariamente o reexame do conjunto probatório dos autos, providência
incabível em sede de recurso especial, a teor das Súmulas nos 7 do STJ e 279 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 131664, Acórdão de 12/11/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 08/03/2016) Negritei
A meu sentir, diante dos precedentes acima transcritos, faz-se necessária uma nova reflexão da Corte deste Regional acerca
da matéria para o pleito que se avizinha.
Pois bem. Sendo este os primeiros autos distribuídos àminha relatoria referentes ao pleito de 2018 que demandam
manifestação acerca do tema, após a devida reflexão, entendo, como já explicitado, como sendo de 4m² o parâmetro a ser
utilizado para averiguação do efeito visual de outdoor.
Essa éa linha de entendimento que vem sendo seguida pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral e pelos demais Regionais,
inclusive, em relação ao pleito de 2016, in verbis:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 4M². PLACAS. EFEITO VISUAL ÚNICO ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM
PARTICULAR. COMITÊ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA IRREGULAR.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ. RETIRADA DA
PROPAGANDA IRREGULAR NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no conjunto, estas ultrapassam o limite de 4m² em razão do seu
efeito visual único éirregular, independentemente se ladeadas ou intercaladas por espaços vazios. Precedente: AgR-REspe nº
166141/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16.6.2015.
2. A regularização de propaganda eleitoral em bem particular que ultrapassa a dimensão de 4m2 não afasta a aplicação da
multa prevista no art. 37, §§1º e 2º, da Lei nº 9.504/97 (AgR-REspe nº 6738-81/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29.8.2013; e
AgR-AI nº 129-41/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 14.8.2013).
3. No caso examine, a) o Tribunal de origem entendeu configurada a propaganda irregular em virtude do efeito visual único das
placas assemelhado a outdoor. b) a modificação deste entendimento demandaria necessariamente o reexame do conjunto
probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso especial, a teor das Súmulas nos 7 do STJ e 279 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.2
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. FAIXA AFIXADA EM COMITÊ DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. INVIABILIDADE DE
ENTENDIMENTO DIVERSO POR ESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. ARGUMENTOS DO RECURSO INAPTOS PARA AFASTAR
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
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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1. In casu, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, vislumbrou no conteúdo probatório a ocorrência de
propaganda eleitoral irregular, ante a configuração do efeito visual de outdoor em faixa afixada na fachada de comitê de
campanha.
2. A legislação eleitoral vetou a divulgação de propaganda em formato que se assemelhe ou gere efeito de outdoor, mesmo
nas fachadas dos comitês, a fim de que sejam evitados o abuso e o desequilíbrio na disputa eleitoral, conforme o §1º, c.c. o
§2º do art. 10 da Res.-TSE 23.457/15.
3. Fixadas pelo TRE de Minas Gerais as dimensões da propaganda veiculada, mencionando, inclusive, a presença de foto do
candidato na faixa aposta na sede do comitê eleitoral de campanha, não há falar na inaplicabilidade do art. 37, §2º da Lei
9.504/97.
4. Aplica-se o verbete 28 da Súmula desta Corte, segundo o qual a divergência jurisprudencial que fundamenta o Recurso
Especial interposto com base na alínea b do inciso I do art. 276 do CE somente estará demonstrada mediante a realização de
cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido.
5. Sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade na mensuração da multa, aplicada acima do mínimo legal, verifica-se
não ter havido, nas razões de Recurso Especial, a exposição dos motivos pelos quais a referida penalidade poderia ser
considerada desproporcional, impossibilitando a correta compreensão da controvérsia e atraindo a incidência da Súmula 27 do
TSE.
6. A alegação de que só há propaganda irregular quando a mensagem veiculada por outdoor envolva alto custo e seja capaz
de influir no equilíbrio do pleito eleitoral foi deduzida pela primeira vez no Agravo Regimental, configurando inovação recursal,
uma vez que não constou das razões de Recurso Especial nem de Agravo. Segundo a jurisprudência desta Corte, não cabe
inovação recursal em âmbito de Agravo Regimental. Precedente: AgR-REspe 1-43/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe
17.8.2015. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.3
Recurso Eleitoral nº 139-49.2016.6.13.0315 Procedência: 315ª Zona Eleitoral de Juiz de Fora Recorrente: Rodrigo Cabreira de
Mattos Recorrido: Ministério Público Eleitoral Relator: Juiz Ricardo Torres Oliveira ACÓRDÃO Recurso eleitoral.
Representação. Propaganda eleitoral. Cartaz. Outdoor. Comitê. Ação julgada parcialmente procedente. Multa aplicada.
Éproibida a veiculação de propaganda eleitoral superior a 4m² também em comitês eleitorais de candidatos e de coligações
partidárias. Precedente TSE. Recurso a que se nega provimento.4
Por fim, cabe destacar que analisando o trâmite do PAD nº 15538, onde se apurou a propaganda ora em comento, identifica-se
que os autos de constatação foram lavrados após a decisão ora questionada no presente mandamus. Entretanto convém
salientar que a lavratura do auto de constatação, apesar de funcionar em alguns casos como norte objetivo, sequer
éobrigatória nos termos do art. 8º do Provimento CRE nº 10/2018, que dispõe sobre as rotinas relativas ao exercício do poder
de polícia nas Eleições Gerais de 2018, in verbis:
Art. 8º O juiz eleitoral somente determinará a realização de diligências para instrução de notícia de irregularidade quando, em
razão da relevância do fato relatado e diante da impossibilidade de juntada de prova pelo denunciante, entender por sua
indispensabilidade, devendo o fiscal de propaganda, nesse caso, lavrar o respectivo auto de constatação, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Provimento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, tendo em vista que as propagandas em comento totalizaram, individualmente, 4,42m2 e 7,95m2, superiores
assim ao parâmetro ora estabelecido, sendo uma quase o dobro do parâmetro aqui adotado, indefiro o pedido liminar para
manter a decisão do Juízo a quo que determinou a retirada da propaganda tida por irregular.
Dê-se vista àProcuradoria Regional Eleitoral para manifestação.
Expedientes necessários.
ÀSPRO1 para imediato cumprimento.
Fortaleza/CE, 10 de setembro de 2018.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Relator
1TSE - CONSULTA nº 1274, Resolução nº 22246 de 08/06/2006, Relator(a) Min. CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS
BRITTO, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 31/07/2006, Página 1.
2TSE - RESPE: 00013166420146140000 BELÉM - PA, Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 12/11/2015, Data de
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 08/03/2016.
3TSE –AI: 7295 UBERLÂNDIA –MG, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data de
Publicação: DJE –Diário de justiça eletrônico, Tomo 223, Data 20/11/2017, Página 19/20.
4TRE-MG –RE: 13949 JUIZ DE FORA –MG, Relator: RICARDO TORRES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/07/2017, Data
de Publicação: DJE –Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 08/08/2017.
Processo 0600388-47.2018.6.06.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0600388-47.2018.6.06.0000 - Aracati - CEARÁ
ORIGEM: Aracati
REPRESENTANTE: RODRIGO PINHEIRO DA COSTA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: URBANO COSTA LIMA FILHO - CE26179 REPRESENTADO: SERGIO RICARDO DA
COSTA ROBERTO
Advogado do(a) REPRESENTADO: MARIO CARNEIRO BARATTA MONTEIRO FILHO - CE6427
RELATOR: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
DECISÃO MONOCRÁTICA
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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Relatório
Trata-se de Representação para perda de cargo eletivo, com pedido de liminar, em razão de desfiliação partidária proposta por
Rodrigo Pinheiro da Costa, 1º suplente de vereador da Coligação “Aracati com Fé e União” (PCdoB/PSC/SD), em face de
Sergio Ricardo da Costa Roberto, vereador do município de Aracati/CE, que se desfiliou do Partido Comunista do Brasil –
PCdoB do referido município, tendo se filiado ao Partido Ecológico Nacional –PEN, atualmente, PATRIOTA –PATRI.
O Representante alegou que o vereador mudara de legenda sem amparo de qualquer das hipóteses autorizadoras para a
migração partidária, previstas no art. 1º, §1º da Resolução TSE nº 22.610, razão pela qual a desfiliação efetivou-se sem justa
causa.
Aduziu que a “janela” prevista no art. 22-A da Lei nº 9.096/95 éexplícita ao prever a sua aplicação somente aos parlamentares
em término de mandato, situação não verificada no caso em tela, tendo em vista que o mandato do Representado terminará
em 2020.
Acrescentou que a desfiliação analisada não decorreu de discriminação pessoal, mudança ou desvio do programa partidário,
incorporação ou fusão de partido, ou, ainda, criação de partido novo. Deveu-se, unicamente, para atender aos interesses
pessoais do ora Representado.
Afirmou que a omissão do Partido Comunista do Brasil em propor a presente ação de perda de cargo eletivo legitima que esta
seja proposta pelo ora Representante, nos termos do art. 1º, §2º da Resolução TSE nº 22.6102007, postulando a perda do
mandato do Representado.
O Representante requereu, liminarmente, o imediato afastamento do Representado do cargo de vereador do município de
Aracati/CE, bem como pleiteou sua posse no aludido cargo até o julgamento de mérito deste feito. Fundamentou este pedido
alegando que o atual vereador está ocupando de forma ilegal e ilegítima vaga na Câmara dos Vereadores de Aracati/CE,
conquistada pela Coligação “Aracati Com Fé e União”, integrada pelo PCdoB/PSC/SD. Segundo aduz, tais circunstâncias
demonstrariam inequívoca violação da legislação eleitoral, bem como prejuízo àvontade popular.
Ao final, o Representante requereu, além da concessão do pedido liminar, a procedência desta representação, com a
declaração da perda do mandato eletivo de Sérgio Ricardo da Costa Roberto e sua consequente posse na vaga
correspondente, em razão de ser o 1º suplente de vereador da Coligação “Aracati Com Fé e União”, integrada pelos partidos
PCdoB/PSC/SD.
Antes de apreciar o pedido liminar, por prudência, exarei despacho, Doc. ID nº 19130, no sentido de ouvir a parte contrária e o
Ministério Público Eleitoral, bem como determinei, ainda, que o Partido Comunista do Brasil fosse intimado, para, querendo,
integrar a lide na qualidade de assistente litisconsorcial.
Na contestação de ID nº 20166, Sérgio Ricardo da Costa Roberto, requereu, inicialmente, o apensamento deste feito
àRepresentação nº 0600299-24.2018.06.0000, proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral, em face do ora contestante, em
razão da mesma desfiliação partidária em análise.
Aduziu o Representado que inobstante o interesse jurídico do Representante, este deixou transcorrer in albis o prazo para
propor a representação prevista no art. 1º, §2º da Resolução 22.610/2007, já que “a presente representação foi impetrada em
12 de junho de 2018, enquanto o pedido de desfiliação junto ao Partido foi efetivado e deferido em 06 de abril do corrente ano,
marco inicial para a contagem do decurso do prazo para promover a presente representação”. Afirmou que, diante de tais
fatos, sendo o prazo prescricional de 60 (sessenta) dias, este findou em 11 de junho de 2018. Concluindo, assim, que a
presente representação foi proposta extemporaneamente.
Acrescentou o Representado que ao se “desfiliar de sua antiga agremiação (PCdoB), para compor os quadros do PEN, contou
com a expressa anuência daquele partido, o qual não se pautou em reconhecer qualquer tipo de resistência ou exigiu-lhe a
cadeira, mormente pela existência de manifesta incompatibilidade entre o contestante e a Diretoria do PCdoB, decorrente de
posicionamentos antagônicos sobre temas relevantes”. Concluiu afirmando que, diante do alegado, não há nenhuma
circunstância capaz de configurar a incidência do art. 22-A, da Lei nº 9.096/95, visto que o contestante não pretendeu se utilizar
de eventual janela partidária.
Ao final, requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material da Resolução TSE nº 22.610/2007, ante a
alegação de que não são poucos os constitucionalistas que defendem a ideia de que o parlamentar representa seus eleitores,
em contraste com o entendimento pretoriano de que o mandato pertence ao partido. Pugnou, ainda, pela improcedência da
presente representação, em razão da existência de fato impeditivo para sua procedência.
Acostou aos autos a sua solicitação de desfiliação apresentada ao partido político, a comunicação ao Juízo da 8ª Zona
Eleitoral, bem como carta de anuência a respeito da desfiliação do ora Representado subscrita pelo Presidente Estadual do
Partido Comunista do Brasil.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, ID nº 35481, opinando pela extinção da ação, sem resolução de mérito, alegando,
em suma, ilegitimidade ativa do Representante, com fundamento no art. 1º, §2º da Resolução TSE nº 22.610/2007 c/c art. 485,
VI do Código de Processo Civil.
Acrescentou o Parquet Eleitoral que “entende o TSE que a vacância de um cargo eletivo pode ser de índole ordinária ou
extraordinária. Na ordinária, como éo caso da renúncia, cassação ou falecimento do detentor do cargo, a sucessão ocorre com
a posse do suplente da Coligação. Já na extraordinária, a qual versa especificamente sobre as situações de infidelidade
partidária –hipótese dos autos –, a vaga deverá ser destinada, necessariamente, ao suplente do partido do trânsfuga, haja vista
que, em situações tais, a perda do mandato se destina, única e exclusivamente, a recompor o espaço perdido pela
agremiação”.
E continuou pontuando que “a informação contida na página 13 da ID 19075, fornecido pela STI desse Regional, evidencia que
o Sr. Sérgio Ricardo da Costa Ribeiro, representado, foi eleito pelo Partido Comunista do Brasil - PCdoB. Já o Sr. Rodrigo
Pinheiro da Costa, ora representante, de acordo com a Certidão da página 10 de ID 19075, fornecido pela Justiça Eleitoral, foi
eleito suplente de vereador do município de Aracati nas eleições municipais de 2016, com 912 votos, pela Coligação. O
relatório dos resultados das eleições, disponível no site do Tribunal e cuja cópia segue em anexo, indica que o representante
fora candidato filiado ao Partido Solidariedade-SD”.
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Finalizou ressaltando que “resta, portanto, comprovado que o suplente ora representante pertencia a agremiação diversa da do
candidato supostamente infiel aqui representado, razão pela qual não possui aquele legitimidade ativa para o ajuizamento da
presente ação de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária”.
Éo relatório.
Fundamentação
Conforme relatado, cuida-se de Representação para perda de cargo eletivo, com pedido de liminar, em razão de desfiliação
partidária proposta por Rodrigo Pinheiro da Costa, 1º suplente de vereador da Coligação “Aracati com Fé e União”
(PCdoB/PSC/SD), em face de Sergio Ricardo da Costa Roberto, vereador do município de Aracati/CE, que se desfiliou do
Partido Comunista do Brasil –PCdoB do referido município, tendo se filiado ao Partido Ecológico Nacional –PEN, atualmente,
PATRIOTA –PATRI.
Perscrutando os autos, percebe-se, àfl. 13 do documento de ID nº 19075, emitido pela Secretaria de Tecnologia da Informação
–STI deste Regional, que o Representado Sérgio Ricardo da Costa Roberto foi eleito pelo Partido Comunista do Brasil. De
outra banda, analisando a fl. 10 do documento de ID nº 35482, também emitido pela STI deste Regional e acostado pelo
Ministério Público Eleitoral, percebe-se que o Representante, embora eleito pela mesma Coligação do Representado, formada
pelos partidos PCdoB, PSC e SD, era filiado ao partido Solidariedade –SD.
Assim, conforme disposto na certidão de fl. 10, também do documento de ID nº 19075, o Representante Rodrigo Pinheiro da
Costa, elegeu-se como primeiro suplente de vereador do município de Aracati/CE pela Coligação formada pelos partidos
PCdoB, PSC e SD.
Dessa forma, resta evidenciado que o ora Representante era filiado a partido diverso do ora Representado.
Sem mais delongas, há de se considerar que o Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o entendimento segundo o qual a
legitimidade para a propositura de representação para perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, quando o partido
político deixou de exercer seu direito nos 30 (trinta) dias subsequentes a data de desfiliação, pertence ao primeiro suplente do
partido e não ao primeiro suplente da coligação partidária.
Assiste razão àProcuradoria Regional Eleitoral quando destacou que “entende o TSE que a vacância de um cargo eletivo pode
ser de índole ordinária ou extraordinária. Na ordinária, como éo caso da renúncia, cassação ou falecimento do detentor do
cargo, a sucessão ocorre com a posse do suplente da Coligação. Já na extraordinária, a qual versa especificamente sobre as
situações de infidelidade partidária –hipótese dos autos –, a vaga deverá ser destinada, necessariamente, ao suplente do
partido do trânsfuga, haja vista que, em situações tais, a perda do mandato se destina, única e exclusivamente, a recompor o
espaço perdido pela agremiação”. Vejamos:
ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PETIÇÃO. DEPUTADO FEDERAL.
DESFILIAÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO AJUIZADA POR SUPLENTE DA COLIGAÇÃO PELA QUAL SE
ELEGEU O TRÂNSFUGA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. In casu, conforme assentado no acórdão embargado, a vacância pode ser de índole ordinária ou extraordinária. Na
ordinária, a sucessão ocorre com a posse do suplente da coligação. Na extraordinária, que versa especificamente sobre as
situações de infidelidade partidária - hipótese dos autos -, a vaga deverá ser destinada, necessariamente, a suplente do partido
do trânsfuga, haja vista que, em situações tais, a perda do mandato se destina, única e exclusivamente, a recompor o espaço
perdido pela agremiação.
2. Logo, forçoso reconhecer a ausência de legitimidade ativa do suplente da coligação para a propositura da ação de perda de
cargo eletivo por desfiliação partidária sem justa causa. Reforça esse entendimento a possibilidade de a infidelidade ocorrer
dentro da coligação (Cta n. 14-17, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJ de 13.6.2008).
3. Ainda que se pudesse, em tese, reconhecer a legitimidade ativa do embargante, na condição de suplente da coligação, o
que, frise-se, éinviável, ter-se-ia, mesmo assim, outro óbice, igualmente intransponível. Éque a atuação do suplente, em casos
tais, ésempre subsidiária àda agremiação se, ela própria, não ingressar com a ação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do
artigo 1º, §2º, da Resolução-TSE nº 22.610/2007, sendo que, na espécie, o partido pelo qual se elegeu o trânsfuga ajuizou a
ação dentro do prazo legal.
4. Inexistente qualquer dos vícios do art. 275 do CE, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por não se prestarem
àmera rediscussão da causa, conforme pretendido.
5. Embargos de declaração rejeitados.1
ELEIÇÕES 2014. PETIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DEPUTADO FEDERAL. SUPLENTE DA COLIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O suplente da coligação - que não seja do partido do infiel - não tem legitimidade para o ajuizamento de ação de perda de
cargo eletivo por desfiliação partidária sem justa causa.
2. As coligações partidárias constituem pessoas jurídicas pro tempore, cuja formação e existência estão delimitadas a
determinada eleição, desfazendo-se logo que encerrado o pleito. Logo, não há que se falar em representatividade da coligação
no Parlamento, pois o que subsiste étão somente o partido isoladamente considerado (e não uma espécie de superpartido),
que, por intermédio de sua bancada dá voz política ao seu componente ideológico.
3. A Justiça Eleitoral, ao restituir o mandato ao partido, não o faz como uma forma de penalizar o infiel, mas, sim, porque
àlegenda éreconhecido o direito de continuar ocupando o mesmo espaço no Parlamento, até o término da legislatura,
momento em que a casa naturalmente se renova. Dita prerrogativa éexclusiva da agremiação e éincomunicável com os demais
partidos componentes da coligação, pois não se pode pretender devolver a estes o que, de fato e de direito, nunca tiveram.
4. Questão de ordem acolhida, para reconhecer a ilegitimidade do requerente e extinguir o processo sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.2
Assim, em resumo, nos casos em que ocorre a vacância ordinária, a sucessão ocorre com a posse do primeiro suplente da
coligação. Todavia, ocorrendo vacância extraordinária, caso dos autos, situação em que se enquadra a infidelidade partidária,
a vaga deve ser destinada ao primeiro suplente do partido.
Em recente decisão monocrática, datada de 13 de agosto do corrente ano, tal entendimento, já esposado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, foi também adotado neste Regional. Trata-se da Representação nº 0600198-84.2018.6.06.0000, de
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Relatoria do Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas, o qual entendeu, em caso análogo, extinguir o processo sem resolução de
mérito, conforme adiante transcrevo:
EMENTA
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VEREADOR. SUPLENTE DA
COLIGAÇÃO DO SUPOSTO TRÂNSFUGA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO TSE.
No inteiro teor da mencionada decisão, fez constar o Relator que “de acordo com a jurisprudência firme do TSE, o suplente da
coligação não possui legitimidade para propor ação para a perda de cargo eletivo por desfiliação partidária sem justa causa. O
interessado a que se refere o art. 1º, §2º, da Resolução 22.610/2007/TSE, ésempre o suplente do partido pelo qual se elegeu o
parlamentar supostamente infiel”.
Dessa forma, outra medida não resta senão extinguir o feito, sem julgamento do mérito, em decorrência da ilegitimidade ativa
do Representante.
Em tempo, cumpre reconhecer ter restado prejudicado o pedido de medida liminar constante dos autos, em razão do presente
julgamento da lide. Por fim, cabe destacar que não foi acolhido o pleito do Representado de apensar o presente feito
àRepresentação nº 0600299-24.2018.6.06.0000, em razão do aludido processo ainda se encontrar em fase de instrução,
enquanto os autos em análise já se encontrarem apto para julgamento.
Dispositivo
ISSO POSTO, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito,
ante a falta de legitimidade da parte autora, de acordo com o art. 1º, §2º da Resolução TSE nº 22.610/20073 c/c o art. 485, VI
do Código de Processo Civil4.
Fortaleza, 12 de setembro de 2018.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Relator
1 TSE - Embargos de Declaração em Questão de Ordem em Petição nº 56703, Acórdão de 16/11/2016, Relator(a) Min.
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 226, Data 29/11/2016,
Página 9.
2 TSE - Questão de Ordem em Petição nº 56618, Acórdão de 09/08/2016, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 182, Data 21/09/2016, Página 32/33.
3 Art. 1º - O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em
decorrência de desfiliação partidária sem justa causa.
[…]
§2º - Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio,
nos 30 (trinta) subseqüentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público eleitoral.
4 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[…]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Editais
Processo 0601980-29.2018.6.06.0000
Registro de Candidatura n.º 0601980-29.2018.6.06.0000
Assunto: Registro de Candidatura em Vaga Remanescente
Requerente: FRANCISCA PATRICIA DA SILVA PEREIRA
Certifico que nos autos do processo acima identificado, foi lavrado o Edital que se segue.
Fortaleza, 12 de setembro de 2018.
FELIPE AIRES COSTA
SPRO2 – COPRO - SJU
EDITAL DE PEDIDO DE REGISTRO EM VAGA(S) REMANESCENTE(S)
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal
Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que foi(foram) protocolizados nesta Secretaria, o(s)
pedido(s) de registro(s) de candidato(s) do Partido/Coligação PDT, PTB, DEM, PSB, PRP, PPL (PDT, PTB, DEM, PSB, PRP,
PPL), abaixo relacionado(s), para concorrer(em) nas Eleições 2018, em vaga(s) remanescente(s), nos termos do art. 20, § 6º
da Resolução TSE nº 23.548/2017.
CARGO: Deputado Federal
Número/Nome
Opção de nome
1265 - FRANCISCA PATRICIA DA SILVA PATRICIA SANTOS
PEREIRA

Número do Processo
06019802920186060000

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 64/90, c/c o art.38 da Resolução TSE n.º 23.548/2017, caberá a qualquer
candidato(a), partido político, coligação partidária ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação
deste edital, impugnar, em petição fundamentada, o(s) pedido(s) de registro(s) de candidatura(s).
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No mesmo prazo e forma, qualquer cidadão(ã), no gozo de seus direitos políticos, poderá dar notícia de inelegibilidade, nos
termos do art. 42 da referida Resolução.
FORTALEZA - Ceará, 12 de Setembro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 917/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação contida no expediente PAD nº 15.929/2018,
RESOLVE alterar a Portaria TRE/CE nº 407/2015 que designa substitutos eventuais para a chefia do Cartório da 117ª Zona
Eleitoral, sediada em Fortaleza, incluindo o servidor ROBERTO WAYNE TEIXEIRA LOPES.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 12 de setembro de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
002ª Zona Eleitoral
Editais
Edital 80/2018- LISTA DE APOIAMENTO - UP
EDITAL Nº 80/ 2018 – 2ª ZE/CE
CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
A SENHORA CHEFE DE CARTÓRIO DA 2ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, nos termos do que dispõe o art. 15 da
Resolução TSE n.º 23.465, de 17 de dezembro de 2015,
TORNA PÚBLICO que o PARTIDO UNIDADE POPULAR (UP), legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona
Eleitoral, através de Requerimento (protocolo TRE/CE nº 23.448/2018), fichas de assinaturas de apoiamento mínimo de
eleitores para a criação da referida agremiação, contidas no lote CE00020000020. Ressalte-se que as reportadas fichas
encontram-se disponíveis para consulta nas dependências deste cartório eleitoral, facultando-se eventual impugnação por
qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, em 13 (treze) do mês de setembro de 2018. Eu, Adriana Maria Bezerra de
Andrade, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
ADRIANA MARIA BEZERRA DE ANDRADE
Chefe de Cartório da 2ª Zona Eleitoral/CE
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Edital 81/2018- LISTA DE APOIAMENTO - UP
EDITAL Nº 81/ 2018 – 2ª ZE/CE
CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
A SENHORA CHEFE DE CARTÓRIO DA 2ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, nos termos do que dispõe o art. 15 da
Resolução TSE n.º 23.465, de 17 de dezembro de 2015,
TORNA PÚBLICO que o PARTIDO UNIDADE POPULAR (UP), legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona
Eleitoral, através de Requerimento (protocolo TRE/CE nº 23.449/2018), fichas de assinaturas de apoiamento mínimo de
eleitores para a criação da referida agremiação, contidas no lote CE00020000021. Ressalte-se que as reportadas fichas
encontram-se disponíveis para consulta nas dependências deste cartório eleitoral, facultando-se eventual impugnação por
qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, em 13 (treze) do mês de setembro de 2018. Eu, Adriana Maria Bezerra de
Andrade, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
ADRIANA MARIA BEZERRA DE ANDRADE
Chefe de Cartório da 2ª Zona Eleitoral/CE
004ª Zona Eleitoral
Editais
Apoiamento de Partido Político em Formação - Unidade Popular - UP
Edital n.º 83/2018
Protocolo nº: 23.273/2018
Natureza: Lista de Apoiamento
Interessados: Partido Unidade Popular - Partido Político em Formação e Michell Plattini Nascimento Gomes –
Responsável pela entrega dos apoiamentos no Cartório Eleitoral.
A Dra. MARÍLIA LIMA LEITÃO FONTOURA, Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral da 4ª Zona de Maranguape/Ceará, no
uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, a todos que do presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que o Partido Unidade Popular, legenda
partidária ainda em formação, protocolou sob o nº 23273/2018, lista de assinatura de apoiamento à sua constituição perante o
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, nos termos do artigo 9º da Lei 9.096/1995, bem como da Resolução TSE n.º 23.465/2015, a
qual se encontra disponível para consulta na sede deste Cartório Eleitoral, situado na rua Professor Francisco de Oliveira
Conde, 716 Bairro: Centro, Maranguape/CE, a fim de que qualquer interessado(a) possa, em petição fundamentada, impugnála no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou que fosse publicado o presente edital no Diário de Justiça Eleitoral, bem
como no átrio do Cartório Eleitoral para fins de contagem do prazo para impugnação citado.
Dado e passado nesta cidade de Maranguape/CE, aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de 2018. Eu, Kadja
Marques Rodrigues Santiago, Chefe de cartório respondendo, preparei e conferi o presente edital, o qual vai devidamente
subscrito pelo MM. Juíza desta 4ª Zona Eleitoral de Maranguape/CE.
Marília Lima Leitão Fontoura
Juíza da 4ª Zona Eleitoral
006ª Zona Eleitoral
Despachos
PUBLICAÇÃO DO DESPACHO
AUTOS Nº:
PROTOCOLO Nº:
NATUREZA:
OBJETO:
INTERESSADOS:

67-43.2018.6.06.0006
12.473/2018
AÇÃO PENAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 - DAMR
PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD; CARLOS ALBERTO QUEIROZ PEREIRA,
PRESIDENTE DO PARTIDO; PAULO HENRIQUE RIBEIRO PINTO, TESOUREIRO
ADVOGADO:
ARTHUR LEITE LOMÔNACO, OAB/CE Nº 28.835
Ficam intimadas a parte e seu respectivo advogado, para que tomem ciência do despacho que segue.
Notifique-se o(a) advogado(a) da agremiação partidária para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de
remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital;
Com a juntada do documento descrito no item 1, dê-se seguimento ao disposto no despacho de fls. 06.
Quixadá, 10 de setembro de 2018.
ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
Juiz Eleitoral – 6ªZE
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Editais
EDITAL N.º 42/2018
IMPUGNAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS – Exercício 2016
O Excelentíssimo Senhor Dr. Adriano Ribeiro Furtado Barbosa, MM. Juiz Eleitoral da 6ª Zona, Quixadá-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 no artigo 45,
I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, de 18 de dezembro de 2017, faculta-se, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da
publicação deste edital, a apresentação de impugnação por qualquer interessado no que se refere às Prestações de Contas do
ano de 2016 apresentadas pelas agremiações partidárias abaixo:
EXERCÍCIO DE 2016
CHORÓ/CE
PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
Responsável Legal: Antônio Claubecy do Nascimento Gomes
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital no local de
costume e no DJE. Cumpra-se, na forma da lei. Dado e passado no Cartório Eleitoral da 6ª Zona, Quixadá/CE, aos 6 (seis)
dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, Celina Gurgel Rodrigues, Chefe de Cartório, preparei e
conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
Juiz Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral
021ª Zona Eleitoral
Editais
REDESIGNAÇÃO DE LOCAL DE VOTAÇÃO
EDITAL N.º 33/2018
EDITAL DE REDESIGNAÇÃO DE LOCAL DE VOTAÇÃO
O EXMO. SR. DOUTOR DENYS KAROL MARTINS SANTANA, JUIZ ELEITORAL DA 21a ZONA DE IPU-CE, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR NOMEAÇÃO NA FORMA DA LEI ETC.,
FAZER SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que este Juízo REDESIGNOU, para as
Eleições Gerais 2018, o local de votação da seção abaixo identificada, pertencente ao município de Ipu, o qual funcionará no
dia 07/10/2018, das 7:00h às 17:00h (primeiro turno) e no dia 28/10/2018 (segundo turno, se houver).
SEÇÃO Nº 144
LOCAL DE VOTAÇÃO ANTERIOR
E.M.E.F. José Holanda Cavalcante - Olho D'aguinha,
Ipu/CE.

NOVO LOCAL DE VOTAÇÃO
E. M. Francisco Carvalho de Aragão – Olho D’aguinha, Ipu/CE.

E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 21ª Zona Eleitoral de
Ipu/CE, foi publicado o presente Edital, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE e no átrio do cartório eleitoral onde será
afixado no local de costume.
DADO E PASSADO neste Cartório da 21ª Zona Eleitoral de Ipu-CE, aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano dois mil e
dezoito (2018). Eu _________ (Roberta Laena Costa Jucá), Chefe do Cartório, digitei-o e subscrevi-o.
DENYS KAROL MARTINS SANTANA
Juiz Eleitoral da 21a Zona

030ª Zona Eleitoral
Despachos
MUDANÇA DE LOCAL DE VOTAÇÃO
PROTOCOLO N.º: 22.834/2018
OFÍCIO nº 077/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
ASSUNTO: LOCAL DE VOTAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Recebi hoje.
Trata-se de comunicação de impossibilidade de funcionamento como local de votação da escola Francisca Medeiros de
Carvalho, na localidade de LAGOA DOS CABOCLOS do município de Cruz/CE, em virtude de estrutura totalmente
comprometida.
O interessado informa ainda que disponibiliza a escola Raimundo Luiz da Silveira, localizada em CÓRREGO DA POEIRA,
para servir como local de votação.
Verifico que a escola do CÓRREGO DA POEIRA já funciona como local de votação, comportando a seção eleitoral de nº 389,
e suas instalações permitem o funcionamento de até 03 seções.
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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Consoante o artigo 35, inciso X, do Código Eleitoral, que estabelece que compete ao juiz Eleitoral dividir a zona em seções,
entendo não haver condições de fazer funcionar seção eleitoral em local que não forneça segurança aos eleitores, aos
auxiliares da Justiça Eleitoral e aos demais envolvidos no processo eleitoral.
Assim considerando, determino que sejam providenciados os seguintes expedientes.
1 - Realização de alocação provisória da mudança do local de votação da seção nº 198 no sistema eleitoral ELO, do
Local LAGOA DOS CABOCLOS para o local CÓRREGO DA POEIRA;
2 - Destituição do delegado de prédio nomeado na localidade Lagoa dos Caboclos;
3 - Informação ao delegado de prédio nomeado na localidade Córrego da Poeira que será responsável por mais uma Urna
Eletrônica (seção 198);
4 - Informação aos mesários da seção nº 198 que esta seção funcionará na escola Raimundo Luiz da Silveira, localizada em
CÓRREGO DA POEIRA;
5 - Atualização do cronograma de entrega e recolhimento das urnas eletrônicas;
6 - Inclusão, caso inexista, do percurso Lagoa dos Caboclos - Córrego da Poeira no transporte gratuido de eleitores;
7 - Informação aos eleitores acerca da mudança determinada, através de veiculação de informativo à(s) rádio(s)
local(is);
8 - Informação ao TRE/CE, para as providências de praxe;
9 - Afixação de aviso nas escolas envolvidas;
10 - Publicação do presente despacho no átrio do Cartório e no DJE;
11 - Comunicação à prefeitura e câmara locais.
Expedientes Necessários.
Acaraú/CE, 05 de setembro de 2018.
Saulo Gonçalves Santos
Juiz Eleitoral
037ª Zona Eleitoral
Sentenças
Protocolo n.º 24.496/2015.
Autos n.º 12-04.2015.6.06.0037.
Natureza: Representação Eleitoral – Doação de recursos acima do limite legal.
Representante: Ministério Público Eleitoral.
Representado: SIGILOSO.
SENTENÇA
I – RELATÓRIO.
Trata-se de representação eleitoral, por suposta doação acima do limite legal, promovida pelo Órgão Ministerial em face do
representado, já qualificado à fl. 2.
Na exordial, o representante alegou que, após batimento das informações prestadas pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB -, esta disponibilizou ao Ministério Público Eleitoral informações sobre pessoas
físicas e jurídicas que constam como doadores para a campanha eleitoral de 2014, e que, supostamente, extrapolaram o limite
do ato donatário, de forma contrária à norma descrita no art. 23, § 1º, I, da Lei n.º 9.504/1997, no qual consta a representada.
Requereu, em liminar, a quebra do sigilo fiscal, vez que não possuía informações sobre os rendimentos brutos auferidos pela
representada no ano-calendário de 2013.
Finalmente, requereu a procedência da presente representação.
No despacho inicial de fl. 16, este Juízo Eleitoral decretou o segredo de justiça do processo, bem como negou a liminar da
quebra fiscal, vez que determinou ao requerido a apresentação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF –
na ocasião de sua contestação.
Notificado, o representado (fl. 19) tempestivamente apresentou contestação e documentos, fls. 20 a 43. Alegou que realizou
doação no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor esse abaixo do limite legal, anteriormente citado.
O Parquet requereu ao Juízo Eleitoral que requisitasse informações a respeito da documentação apresentada pelo
representado, que, intimado (fl. 60), atendeu o requerido pelo parquet (fls. 61-76).
Aberta vista ao Órgão Ministerial, este requereu o julgamento pela extinção e pelo arquivamento da representação, porquanto
considerou que o valor doado está dentro do parâmetro legal e por não haver indícios de ilícito de procedimento conhecido
como “lavagem de dinheiro” consistente na pulverização de doações.
É o relato mais importante ocorrido. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, cumpre salientar que a norma que veda às pessoas físicas realizarem doação acima de 10% (dez por cento) dos
rendimentos auferidos no ano anterior ao da eleição tem por finalidade a coibição do abuso do poder econômico por parte de
determinados candidatos. É a lisura do pleito eleitoral que está em jogo, não devendo o direito do voto ficar à mercê de
agentes sem escrúpulos que utilizam de tais instrumentos para assumir cargos eletivos públicos.
Pois bem. O representado realizou doação em espécie valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a campanha de 2014, a fim de
apoiar candidato/partido político de sua preferência.
A Resolução TSE n.º 23.406/2014, que trata da prestação de contas de campanha referente à Eleição Geral de 2014, em seu
art. 25, I, determina que a pessoa física pode realizar doação em espécie até o teto de 10% (dez por cento) do valor bruto
auferido no ano-calendário anterior ao da realização do pleito, para que seja considerada legal.
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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De fato, foi o ocorrido no presente contexto.
Portanto, verificado que a doação estimável realizada para a campanha de 2014 atendeu ao texto legal, respeitado o limite de
valor para reconhecimento de sua regularidade, não resta outra opção senão o julgamento pelo arquivamento da presente
representação.
III – DISPOSITIVO.
Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA a presente representação eleitoral por doação acima
do limite legal de pessoa física, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil vigente, porquanto não restou
demonstrado qualquer ilegalidade na doação realizada pelo representado na campanha eleitoral de 2014.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as devidas baixas nos assentos cartorários.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Caucaia, 13 de setembro de 2018.
Magno Gomes de Oliveira
Juiz da 37ª Zona Eleitoral de
Caucaia/CE

049ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
EDITAL Nº 73/2018
QUADRO GERAL DE PERCURSOS PARA O TRANSPORTE DE ELEITORES – ELEIÇÕES 2018
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 notícia tiverem, que, nos termos do art. 4º, da Lei nº 6.091/74, fica
divulgado o quadro geral de percursos – conforme anexo único ao presente Edital – programados para o transporte de
eleitores residentes nas zonas rurais dos municípios Pacajus e Chorozinho, Estado do Ceará, no dia 07 de outubro de 2018,
data das Eleições 2018, ficando intimados os partidos políticos, os candidatos e eleitores, para, querendo, apresentarem
reclamações ou oposição que tiverem, no prazo de 3 (três) dias, contados da divulgação do quadro, conforme preceitua o Art.
4º § 2º, da Lei nº 6.091/1974.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente Edital no
local de costume deste Juízo e publicado no Diário de Justiça Eletrônica (DJE) do TRE/CE. Dado e passado nesta cidade de
Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito).
Eu, ______, Alessandra Lopes Peixoto Barros, chefe de Cartório, digitei e conferi o presente edital, que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
Alfredo Rolim Pereira
Juiz Eleitoral da 49ª ZE
ANEXO ÚNICO
(EDITAL 73/2018)
MUNICÍPIO: PACAJUS.
SAÍDAS: 9:00hs e 15:00hs.
Rota 1: Sede (Praça da Matriz), Genipapo, Itaipaba, Caraubas, Umari, Umari de Baixo
Rota 2: Sede (Praça da Matriz), Lagoa Seca, Cavalaria, Curimatã, Pauliceia, Pascoal, Formoso, Lagamar.
Rota 3: Sede (Praça da Matriz), Banguê, Pajeú, Cumaru, Fazenda Guarany, Lagamar, Formoso.
Rota 4: Sede (Praça da Matriz), Dom Bosco, Limoeiro, Mangabeira, Choró São Paulo.
Rota 5: Sede (Praça da Matriz), Alto da Boa Vista, Tucum.
Rota 6: Sede (Praça da Matriz), Coaçu, Pedra Branca, Sitio Base.
MUNICÍPIO: CHOROZINHO.
SAÍDAS: 9:00hs e 15:00hs.
Rota 1: Sede (Praça da Matriz), Leirões, Baixa da Abelha, Campestre I, II, Campestre III, Tourada
Rota 2: Sede (Praça da Matriz), Triângulo, Cione
Rota 3: Sede (Praça da Matriz), Triângulo, Timbaúba, Cipa
Rota 4: Sede (Praça da Matriz), Sítio Capoeira, Morros, Pau Pereira
Rota 5: Sede (Praça da Matriz), Patos dos Liberatos, Baixa Preta, Riacho
Rota 6: Sede (Praça da Matriz), Salgado, Vila Rosa, Retiro
Rota 7: Sede (Praça da Matriz), Lagoa de pedra, Lagoa dos Martins, Cedro, Croatá
Rota 8: Sede (Praça da Matriz), Novo Horizonte, Carnaubinha, Choro Martins, Tapera, Patos do Silva , Mucambo
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055ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE CARGA E LACRE DAS URNAS ELEIÇÕES 2018
EDITAL Nº 007/2018
EDITAL DE CARGA, LACRE E CONFERÊNCIA DAS URNAS
ELETRÔNICAS E DE LACRE DAS URNAS DE LONA REFERENTES ÀS ELEIÇÕES GERAIS 2018
A DRA ANA CÉLIA PINHO CARNEIRO, MM. Juíza Eleitoral da 55 ª Zona Eleitoral, com Sede em Solonópole, no uso de suas
atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, com fundamento no art. 84 da
Resolução TSE n.º 23.554/2017, ficam convocados por este Juízo os representantes dos Partidos Políticos e das Coligações,
do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, para audiência pública de CARGA e LACRE das urnas eletrônicas
de votação, de justificativa e de contingência, LACRE das urnas de lona e dos envelopes contendo os cartões de memória de
votação para contingência e eventual GERAÇÃO DE MÍDIAS desta 55 ª Zona, a ser realizada no dia 24/09/2018 às 08h00min
(podendo estender-se até o dia imediato, caso seja necessário) pelos servidores ANTÔNIO BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA
LEAL, 075834910701, ALINE DE SOUZA DANTAS, 063852340795, RAIMUNDA ANALTA PINHEIRO DE LIMA,
057908940701, FRANCISCO WILKSON RODRIGUES DE AMORIM, 063855430779, HARLEY SILVA LOPES, 18823701309,
MARCOS VINICIUS VIANA DE OLIVEIRA, 311420710 e pelos técnicos de urna ANTONIO MARCIO MENDES BRANDÃO,
063851950744, TALITA DE LIMA SILVA, 067160900752, VICENTE CLEBER RODRIGUES SILVA, 068938990736, ROSY
MARA DE SOUZA SILVA, 075005800787, PLICIA SWELLY TARGINO LINS, 066770130701, NAYANGELA CÂNDIDO
CAVALCANTE, 076152250710, GILIARDE LINS DA SILVA, 059431510728, GERINO RODRIGUES DA SILVA,
072621030760. Os atos serão realizados, simultaneamente, no Salão do Júri do Fórum Dr. Dolor Uchôa Barreira, na Avenida
Prefeito José Sifredo Pinheiro, 108 – Centro - Solonópole/CE, onde estão depositadas as Urnas Eletrônicas. Na ocasião será
realizada a conferência de que tratam os arts. 91 e 92 da mencionada Resolução. Ficam todos igualmente convocados para a
possibilidade de nova geração de mídias, carga e lacre em urna(s) eletrônica(s), no dia 06/10/2018 (véspera da eleição), caso
alguma urna apresente defeito e nas demais que tenham necessidade de receber carga de votação ou de contingência, nos
termos do art. 90 do reportado ato normativo.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral afixar o
presente EDITAL no local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Solonópole, aos 12 (doze) dias do mês de setembro
do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu,______ Antônio Bruno França de Oliveira Leal, Chefe do Cartório desta 55ª Zona,
subscrevo.
Dra. ANA CÉLIA PINHO CARNEIRO
Juíza Eleitoral da 55ª ZE

068ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE CARGA E LACRE DAS URNAS DE ARARIPE 68º ZONA ELEITORAL
EDITAL Nº 35/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CARGA, LACRE E CONFERÊNCIA DE URNAS
ELETRÔNICAS E DE LACRE DAS URNAS DE LONA REFERENTES ÀS ELEIÇÕES 2018 NOS MUNICÍPIOS DE ARARIPE
E POTENGI
O Excelentíssimo Senhor Doutor SYLVIO BATISTA DOS SANTOS NETO, Juiz Eleitoral da 68ª Zona Eleitoral do Ceará, com
sede no Município de Araripe, no uso de suas atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que, com fundamento no art. 84 da
Resolução nº 23.554/2017, ficam convocados por este Juízo os representantes dos Partidos e das Coligações, do Ministério
Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil, para AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CARGA e LACRE das urnas eletrônicas
de votação e de contingência, LACRE das urnas de lona e dos envelopes contendo os cartões de memória de votação para
contingência e de eventual GERAÇÃO DE MÍDIAS desta 68ª Zona, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2018, às 9h,
pelos coordenadores do NAT do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, servidor Mario Henrique de Paiva Reginaldo, inscrição
eleitoral nº 0470 4129 0736, servidor Yuri Holanda Cruz, inscrição eleitoral nº 0472 0841 0744; os Técnicos de Urna, Alan da
Silva Ferreira, inscrição eleitoral nº 0840 3556 0701; Alex da Cruz Feitosa, inscrição eleitoral nº 0674 8628 0728; Leonardo
Fernandes Veloso, inscrição eleitoral nº 0655 5715 0787; Rafael Barbosa Ferreira, inscrição eleitoral nº 0614 8932 0787;
servidores do Cartório Eleitoral, Raimundo Daywid Costa Diógenes, inscrição eleitoral nº 0587 4815 0760, Maria Manilza
Pereira da Silva, inscrição eleitoral nº 0500 2224 0752 e Antônia Sergiana Alves Januário, inscrição eleitoral nº 0626 0253
0752, estendendo-se até o horário conveniente, e, caso necessário, prolongando-se até sua conclusão nos dias
subsequentes, iniciando-se sempre às 9h. Os atos serão realizados, simultaneamente, no LOCAL DA CARGA E LACRE, na
sede da 68ª Zona, situada na Av. Antônio Valentim de Oliveira, s/nº, Bairro Centro, nesta cidade de Araripe, onde estão
depositadas as Urnas Eletrônicas. Na ocasião será realizada a conferência de que tratam os arts. 91 e 92 da mencionada
Resolução. Ficam todos igualmente convocados para a possibilidade de nova geração de mídia, carga e lacre em urna(s)
eletrônica(s), no dia 06/10/2018 (véspera da eleição), caso alguma urna apresente defeito e nas demais que tenham
necessidade de receber carga de votação ou de contingência, nos termos do art. 90 do reportado ato normativo. Ficam ainda
cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia 07/10/2018 (dia da
eleição), inclusive em urnas de contingência ou de justificativa, conforme o art. 97 da Resolução TSE nº 23.554/2017, desde
que não tenha ocorrido votação na respectiva seção.
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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E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o
presente EDITAL no local de costume. Dado e passado nesta 68ª Zona Eleitoral do Ceará, aos 13 (treze) dias do mês de
setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, Raimundo Daywid Costa Diógenes, Chefe do Cartório, preparei e conferi o
presente edital, sendo subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona

080ª Zona Eleitoral
Editais
NOMEAÇÃO DE AUXILIARES - ELEIÇÕES 2018
EDITAL Nº 057/2018 – 80ª ZE/CE
NOMEAÇÃO DE AUXILIARES - ELEIÇÕES 2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no exercício de suas atribuições
legais e com fulcro nos arts. 10 a 16 da Resolução TSE n.º 23.456, de 15 de dezembro de 2015, e na Resolução TRE/CE n.º
206, de 20 de agosto de 2002,
TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os eleitores abaixo relacionados foram
nomeados para exercerem a função de AUXILIARES DE ELEIÇÃO desta 80ª Zona Eleitoral durante os trabalhos de
preparação e realização das Eleições Municipais de 2018, que acontecerá no dia 7 de outubro de 2018, em 1º turno e 28 de
outubro de 2018, em 2ª turno, se houver, para atuar como instrutores no treinamento dos mesários, prestar apoio técnico às
atividades dos mesários no dia das eleições e em outras atividades relacionadas às eleições.
NOME
INSCRIÇÃO ELEITORAL
ANTÔNIO GONÇALO SOARES COELHO
0353 8474 0736
EDIVAN MENDES DE SENA
0462 8989 0752
PEDRO AURÉLIO TEIXEIRA NUNES
0169 9221 0701
SANDRA BESSA FACUNDO
0020 8619 0701
Os motivos justos que tiverem os eleitores acima relacionados para recusar a nomeação somente poderão ser alegados até 5
(cinco) dias contados da sua intimação, salvo os que sobrevierem após esse prazo, e ficarão à livre apreciação deste Juízo
Eleitoral (Resolução TSE n.º 23.456/2015; Código Eleitoral, art. 120, §1º, I a IV; e Lei n.º 9.504/1997, art. 63, §2º).
Qualquer partido ou coligação poderá impugnar a nomeação que estiver em desacordo com o disposto no §3° do art. 2º da
Resolução TRE/CE n.º 206/2002, perante este Juízo Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste edital.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente Edital
no local de costume deste Juízo e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 12 de setembro de 2018. Eu, _____, Afrânio Aguiar Vasconcelos, Chefe de
Cartório, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza da 80ª Zona Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE
NOMEAÇÃO DE DELEGADOS DE PRÉDIO - ELEIÇÕES 2018
EDITAL Nº 058/2018 – 80ª ZE/CE
PRAZO: 5 DIAS
NOMEAÇÃO DE DELEGADOS DE PRÉDIO - ELEIÇÕES 2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no exercício de suas atribuições
legais e com fulcro na Resolução TSE n.º 23.554/2017, de 18 de dezembro de 2017, e na Resolução TRE/CE n.º 206, de 20 de
agosto de 2002,
TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os eleitores abaixo relacionados foram
nomeados para exercerem a função de DELEGADOS DE PRÉDIO desta 80ª Zona Eleitoral durante os trabalhos de
preparação e realização das Eleições Gerais de 2018, que acontecerá no dia 7 de outubro de 2018, em 1º turno e 28 de
outubro de 2018, em 2ª turno, se houver, para prestar apoio logístico às atividades relacionadas à realização do aludido pleito.
DELEGADO
INSCRIÇÃO
LOCAL
ELEITORAL
Maria Silene de Sousa Vasconcelos
0294 1158 0701
UAPS César Cals de Oliveira
Vaulito Silva Pitanga
0031 0534 0728
Colégio Nossa Senhora das Graças
Os motivos justos que tiverem os eleitores acima relacionados para recusar a nomeação somente poderão ser alegados até 5
(cinco) dias contados da sua intimação, salvo os que sobrevierem após esse prazo, e ficarão à livre apreciação deste Juízo
Eleitoral (Resolução TSE n.º 23.456/2015; Código Eleitoral, art. 120, §1º, I a IV; e Lei n.º 9.504/1997, art. 63, §2º).
Qualquer partido ou coligação poderá impugnar a nomeação que estiver em desacordo com o disposto no §3° do art. 2º da
Resolução TRE/CE n.º 206/2002, perante este Juízo Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste edital.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente Edital
no local de costume deste Juízo e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 12 de setembro de 2018. Eu, _____, Afrânio Aguiar Vasconcelos, Chefe de
Cartório, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza da 80ª Zona 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 2018, Número 180

Fortaleza, sexta-feira, 14 de setembro de 2018

Página 28

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE

082ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA DE CONVOCAÇÃO DOS AUXILIARES DE ELEIÇÃO DE Nº 10/2018
PORTARIA DE CONVOCAÇÃO DOS AUXILIARES DE ELEIÇÃO DE Nº 010/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. Valeria Márcia de Santana Barros Leal, MM. Juiza Eleitoral da 82ªZE/CE, no uso de suas
atribuições legais, etc.
RESOLVE, em observância ao disposto no artigo 2º, da Resolução nº 206/202, de 20 de agosto de 2002, convocar os
Auxiliares de Eleição, abaixo relacionados, para atenderem aos trabalhos nas Eleições 2018:
CLÁUDIO MARCOS LIMA DA SILVA
CARLOS EDUARDO COSTA DA SILVA
YVI SILVA SOUSA FELICIO
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Fortaleza, 28 de Agosto de 2018.
VALÉRIA MÁRCIA DE SANTANA BARROS LEAL
Juíza Eleitoral da 82ª Zona
PORTARIA DE CONVOCAÇÃO DA AUXILIAR DE APURAÇÃO DE Nº 13/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. VALÉRIA MÁRCIA DE SANTANA BARROS LEAL, MM. Juíza Eleitoral da 82ªZE/CE, no uso de
suas atribuições legais, etc.
RESOLVE, em observância ao disposto no artigo 2º, da Resolução nº 206/202, de 20 de agosto de 2002, convocar a Auxiliar
de Apuração, abaixo relacionada, para atender aos trabalhos nas Eleições 2018:
ANA CRISTINA MESQUITA DOS SANTOS
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Fortaleza, 03 de setembro de 2018.
VALÉRIA MÁRCIA DE SANTANA BARROS LEAL
Juíza Eleitoral DA 82ª Zona
PORTARIA DE CONVOCAÇÃO DO AUXILIAR DE ELEIÇÃO Nº 012/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. VALERIA MÁRCIA DE SANTANA BARROS LEAL, MM. Juíza Eleitoral da 82 ZE/CE, no uso de
suas atribuições legais, etc.
RESOLVE, em observância ao disposto no artigo 2º, da Resolução nº 206/202, de 20 de agosto de 2002, convocar o Auxiliar
de Eleição, abaixo relacionado, para atender aos trabalhos nas Eleições 2018:
Substituído –SHEILA CAVALCANTE COSTA MELO – Substituto – MARCOS ANTÔNIO GOMES COUTINHO.
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Fortaleza, 31 de agosto de 2018.
VALÉRIA MÁRCIA DE SANTANA BARROS LEAL
Juíza Eleitoral da 82ª Zona
Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS AUXILIARES DE ELEIÇÃO N º 48/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. Valéria Márcia de Santana Barros Leal, Juíza Eleitoral da 82ª Zona de Fortaleza, estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc...
TORNA PÚBLICO, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, com fundamento na Resolução nº 206
– TRE/CE, foram nomeados, através da Portaria nº 010/2018, de 28/08/2018, os Auxiliares de Eleição, abaixo relacionados,
para atender aos trabalhos nas Eleições 2018:
CLÁUDIO MARCOS LIMA DA SILVA
CARLOS EDUARDO COSTA DA SILVA
YVI SILVA SOUSA FELICIO
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 28 de agosto de 2018. Eu, Jaqueline Rodrigues Fontenelle Barros mat. 11902,
o digitei e subscrevo.
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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Fortaleza, 28 de agosto de 2018.
VALÉRIA MÁRCIA DE SANTANA BARROS LEAL
Juíza Eleitoral da 82ª Zona
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AUXILIAR DE APURAÇÃO Nº 051/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. Valéria Márcia de Santana Barros Leal, Juíza Eleitoral da 82ª Zona de Fortaleza, estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc...
TORNA PÚBLICO, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, com fundamento na Resolução nº 206
– TRE/CE, foi nomeada, através da Portaria nº 013/2018, de 03/09/2018, a Auxiliar de Apuração, abaixo relacionado, para
atender aos trabalhos nas Eleições 2018:
ANA CRISTINA MESQUITA DOS SANTOS
Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 03 de setembro de 2018. Eu, Jaqueline Rodrigues Fontenelle Barros mat.
11902, o digitei e subscrevo.
Fortaleza, 03 de setembro de 2018.
Valéria Márcia de Santana Barros Leal
Juíza Eleitoral DA 82ª Zona
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO AUXILIAR DE ELEIÇÃO DE Nº 050/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. Valéria Márcia de Santana Barros Leal, Juíza Eleitoral da 82ª Zona de Fortaleza, estado do
Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc...
TORNA PÚBLICO, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, com fundamento na Resolução nº 206
– TRE/CE, foram nomeados, através da Portaria nº 012/2018, de 31/08/2018, os Auxiliares de Eleição, abaixo relacionados,
para atender aos trabalhos nas Eleições 2018:
Substituído- SHEILA CAVALCANTE COSTA MELO- Substituto MARCOS ANTONIO GOMES COUTINHO.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 31 de agosto de 2018. Eu, Jaqueline Rodrigues Fontenelle Barros mat. 11902,
o digitei e subscrevo.
VALÉRIA MÁRCIA DE SANTANA BARROS LEAL
Juíza Eleitoral da 82ª Zona
088ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 51/2018
PUBLICAÇÃO DE LISTAS/FORMULÁRIOS DE APOIAMENTO
Protocolo: 22.771/2018
Objeto: Apoiamento de eleitores para registro de partido
Interessado: PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA (PED)
A Dra. Flávia Pessoa Maciel, Juíza Eleitoral da 88ª Zona Eleitoral, com sede em Eusébio, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc…
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que se encontram disponíveis no Cartório
Eleitoral da 88ª Zona - Eusébio/CE – 192 (cento e noventa e dois) formulários de apoiamento de eleitores ao registro do
PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA (PED), acompanhados das respectivas informações inseridas no Sistema de
Apoiamento a Partido em Formação – SAPF, no(s) lote(s) n. CE00880000028 a CE00880000030.
Outrossim, nos termos do art. 15, caput, da Res. TSE nº 23.571, de 29 de maio de 2018, as listas/formulários poderão ser
impugnados por qualquer interessado, por petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos mandou a MM. Juíza Eleitoral expedir o presente edital para ciência dos
interessados, o qual será publicado no DJe e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Eusébio, Estado
do Ceará, ao(s) 5 dia(s) do mês de setembro de 2018. Eu, ________, Felipe Góis Sobreira Mota, Chefe de Cartório, digitei este
que vai devidamente subscrito.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Flávia Pessoa Maciel
Juíza Eleitoral
EDITAL Nº 53/2018
PUBLICAÇÃO DE LISTAS/FORMULÁRIOS DE APOIAMENTO
Protocolo: 23.290/2018/2018
Objeto: Apoiamento de eleitores para registro de partido
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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Interessado: UNIDADE POPULAR (UP)
A Dra. Flávia Pessoa Maciel, Juíza Eleitoral da 88ª Zona Eleitoral, com sede em Eusébio, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc…
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que se encontram disponíveis no Cartório
Eleitoral da 88ª Zona - Eusébio/CE – 9 (nove) formulários de apoiamento de eleitores ao registro do UNIDADE POPULAR,
acompanhados das respectivas informações inseridas no Sistema de Apoiamento a Partido em Formação – SAPF,
no(s) lote(s) n. CE00880000007.
Outrossim, nos termos do art. 15, caput, da Res. TSE nº 23.571, de 29 de maio de 2018, as listas/formulários poderão ser
impugnados por qualquer interessado, por petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos mandou a MM. Juíza Eleitoral expedir o presente edital para ciência dos
interessados, o qual será publicado no DJe e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade de Eusébio, Estado
do Ceará, ao(s) 10 dia(s) do mês de setembro de 2018. Eu, ________, Felipe Góis Sobreira Mota, Chefe de Cartório, digitei
este que vai devidamente subscrito.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Flávia Pessoa Maciel
Juíza Eleitoral

093ª Zona Eleitoral
Editais
APOIAMENTO DE PARTIDO POLÍTICO
Edital n.º 44/2018
O Excelentíssimo Senhor Dr. Roberto Ferreira Facundo, Juiz Eleitoral da 93ª Zona de Fortaleza/CE, nos termos do que dispõe
o art. 15 da Resolução TSE nº 23.465, de 17 de dezembro de 2015.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o partido político em formação UNIDADE
POPULAR - UP apresentou a esta Zona Eleitoral, através de Requerimento protocolado sob nº 23.437/2018, o seguinte lote:
CE00930000014, com fichas de assinaturas de apoiamento mínimo de eleitores para a criação da referida agremiação.
Ressalta-se que as supramencionadas fichas encontram-se disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório
Eleitoral, facultando-se eventual impugnação por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da publicação deste edital.
E, para que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, mandou o Doutor Juiz publicar o presente edital, que vai
afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Fortaleza/CE, aos 12 (doze) dias do mês de setembro
do ano de dois mil e dezoito. Eu, Simone Soares Santana, Técnica Judiciária, digitei. Eu, Maria Glaudênia Teófilo Rocha,
Chefe de Cartório da 93ª Zona Eleitoral, conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Roberto Ferreira Facundo
Juiz Eleitoral da 93ª Zona
094ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA

Nº 21/2018

A MMª. Juíza Eleitoral da 94ª Zona do Ceará, Dra. NÁDIA MARIA FROTA PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução Nº 206/2002 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
RESOLVE :
Alterar a composição de “Auxiliares de Eleição” da 94ª Zona Eleitoral do Ceará, relacionados abaixo, para atuarem no 1º turno
e 2º turno, se houver, das Eleições 2018.
AÇÃO
Nomear
Nomear
Nomear
Nomear
Dispensar

AUXILIAR
Felipe de Lima Souza
Luciano de Souza Vieira
Rogério Aguiar Ximenes
Viviane de Souza Nunes
Daniely Rodrigues de Oliveira

TÍTULO
0854 1166 0736
2463 1676 0141
0334 6132 0752
0548 5376 0710
0504 3730 0752

ZONA
115a
037a
113a
094a
094a

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2018.
Nádia Maria Frota Pereira
Juíza 94ª Zona Eleitoral
PORTARIA

Nº 22/2018

A MMª. Juíza Eleitoral da 94ª Zona do Ceará, Dra. NÁDIA MARIA FROTA PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, etc.
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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CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução Nº 206/2002 do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
RESOLVE :
Alterar a composição de “Auxiliares de Apuração” da 94ª Zona Eleitoral do Ceará, relacionados abaixo, para atuarem no 1º
turno e 2º turno, se houver, das Eleições 2018.
AÇÃO
Nomear
Nomear

AUXILIAR
Carlos Alberto Pinto Barreto
Kátia Maria Ferreira Carvalho

TÍTULO
0267 4202 0701
0267 4592 0752

ZONA
094a
094a

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2018.
Nádia Maria Frota Pereira
Juíza 94ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 59/2018 – ELEIÇÕES 2018
ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE AUXILIAR DE ELEIÇÃO
A Exma. Dra. Nádia Maria Frota Pereira, MMª Juíza Eleitoral da 94ª Zona de FORTALEZA, Estado do Ceará, torna público, aos
que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, com fulcro na Resolução nº 206/02 - TRE, que foram realizadas as
alterações das nomeações dos eleitores abaixo relacionados para a função de AUXILIAR DE ELEIÇÃO, a fim de dar apoio
logístico à apuração das Eleições 2018, no âmbito da 94ª Zona Eleitoral, e outras atividades definidas por este Juízo, durante a
preparação e o dia da Eleição – 1º turno, no dia 07 de outubro de 2018 e 2º turno, no dia 28 de outubro de 2018, se houver, os
cidadãos abaixo.
AÇÃO
Nomear
Nomear
Nomear
Nomear
Dispensar

AUXILIAR
Felipe de Lima Souza
Luciano de Souza Vieira
Rogério Aguiar Ximenes
Viviane de Souza Nunes
Daniely Rodrigues de Oliveira

TÍTULO
0854 1166 0736
2463 1676 0141
0334 6132 0752
0548 5376 0710
0504 3730 0752

ZONA
115a
037a
113a
094a
094a

Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da
nomeação, salvo se sobrevindos depois do prazo.
Outrossim, o convocado que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização do Pleito, sem justa
causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá em pena estabelecida em Resolução da Justiça Eleitoral.
E, para conhecimento de todos os interessados foi publicado o presente Edital no diário oficial e em Cartório, contendo a
nomeação feita, devendo os auxiliares, comparecerem aos treinamentos, nos locais e horários indicados na carta convocatória,
e no dia da Eleição do 1º e 2ª turno, se houver.
Eu, _______________________, Carlos Helder Silveira Capistrano, Chefe de Cartório da 94ª Zona Eleitoral, preparei e conferi
o presente Edital, que é subscrito pela MMª. Juíza da 94ª Zona Eleitoral, Dra. Nádia Maria Frota Pereira.Fortaleza/CE, 04 de
setembro de 2018.
NÁDIA MARIA FROTA PEREIRA
Juíza da 94ª Zona Eleitoral
EDITAL Nº 60/2018 ¿ ELEIÇÕES 2018
ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE AUXILIAR DE ELEIÇÃO
A Exma. Dra. Nádia Maria Frota Pereira, MMª Juíza Eleitoral da 94ª Zona de FORTALEZA, Estado do Ceará, torna público, aos
que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, com fulcro na Resolução nº 206/02 - TRE, que foram realizadas as
alterações das nomeações dos eleitores abaixo relacionados para a função de AUXILIAR DE ELEIÇÃO, a fim de dar apoio
logístico à apuração das Eleições 2018, no âmbito da 94ª Zona Eleitoral, e outras atividades definidas por este Juízo, durante a
preparação e o dia da Eleição – 1º turno, no dia 07 de outubro de 2018 e 2º turno, no dia 28 de outubro de 2018, se houver, os
cidadãos abaixo.
AÇÃO
Dispensar
Dispensar

AUXILIAR
Carlos Alberto Pinto Barreto
Kátia Maria Ferreira Carvalho

TÍTULO
0267 4202 0701
0267 4592 0752

ZONA
094a
094a

Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da
nomeação, salvo se sobrevindos depois do prazo.
Outrossim, o convocado que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização do Pleito, sem justa
causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá em pena estabelecida em Resolução da Justiça Eleitoral.
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E, para conhecimento de todos os interessados foi publicado o presente Edital no diário oficial e em Cartório, contendo a
nomeação feita, devendo os auxiliares, comparecerem aos treinamentos, nos locais e horários indicados na carta convocatória,
e no dia da Eleição do 1º e 2ª turno, se houver.
Eu, _______________________, Carlos Helder Silveira Capistrano, Chefe de Cartório da 94ª Zona Eleitoral, preparei e conferi
o presente Edital, que é subscrito pela MMª. Juíza da 94ª Zona Eleitoral, Dra. Nádia Maria Frota Pereira.
Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2018.
NÁDIA MARIA FROTA PEREIRA
Juíza da 94ª Zona Eleitoral
104ª Zona Eleitoral
Decisões
Representação. Eleições 2012. Multa eleitoral. Deferimento. Parcelamento. Ciência.
REPRESENTAÇÃO – RECURSO ELEITORAL
AUTOS Nº 29-38.2012.6.06.0104
AUTOS Nº 34-60.2012.6.06.0104
PROTOCOLO Nº 13.226/2012
ORIGEM: Maracanaú – CE (104ª Zona Eleitoral)
JUÍZA ELEITORAL: Raquel Otoch Silva
REPRESENTANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO(S): JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO
REPRESENTADO(S): CARLOS EDUARDO BANDEIRA DE MELLO
REPRESENTADO(S): ROBERTO SOARES PESSOA
REPRESENTADO(S): MUNICÍPIO DE MARACANAÚ
REPRESENTADO(S): DIVULCART PROPAGANDA LTDA
REPRESENTADO(S): BANDEIRANTES PROPAGANDA CEARENSE LTDA
REPRESENTADO(S): COMPASSO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
REPRESENTADO(S) VISÃO OUTDOOR CEARENSE LTDA
ADVOGADO: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA VIANA (OAB/CE 15.287)
FINALIDADE: Fica o advogado acima mencionado, na qualidade de representante judicial das partes representadas, intimado
da decisão interlocutória exarada pela MM.ª Juíza Eleitoral às fls. 593/594 dos autos em epígrafe, cujo interior teor segue
abaixo transcrito, da qual poderá interpor, no prazo legal, o recurso cabível.
"Vistos em interlocutória.
Tratam-se de pedidos de parcelamento de multas eleitorais aplicadas na decisão de fls. 256/259v dos autos, transitada em
julgado, em desfavor das partes representadas pela prática de propaganda eleitoral irregular.
As fls. 581, 584 e 586, as partes representadas CARLOS EDUARDO BANDEIRA DE MELLO e ROBERTO SOARES PESSOA
requereram o parcelamento das multas que lhes foram impostas no valor, individualmente, de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), em cada representação, em 30 (trinta) parcelas.
À fl. 588, consta certidão do Cartório Eleitoral com informação da tempestividade dos pedidos de parcelamento dos débitos.
Os presentes autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para pronunciamento, na qualidade de
autoridade fazendária, acerca dos pedidos de parcelamento de débito formulados.
Em manifestação acostada à fl. 591, a União, por intermédio da Fazenda Nacional, esclareceu que não lhe incumbe
manifestar-se sobre os pedidos de parcelamento, tendo em vista que os débitos referentes às multas aplicadas nos presentes
autos ainda não foram inscritos em Dívida Ativa da União.
Após, vieram-me os autos conclusos.
Eis o relatório. Fundamento e decido.
Acerca do assunto, o Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou:
CONSULTA. SENADOR DA REPÚBLICA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. INEXISTÊNCIA NO ÂMBITO
DA JUSTIÇA ELEITORAL. PARCELAMENTO DE MULTA. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
1. A Justiça Eleitoral não emite "certidão positiva com efeitos negativos" para fins de comprovação de quitação eleitoral, pois o
débito oriundo de aplicação de multa eleitoral não possui natureza tributária, inexistindo, assim, analogia aos arts. 205 e 206 do
CTN (Precedente: Recurso Especial Eleitoral nº 26.120, Rel. Min. Gerardo Grossi, DJ de 5.10.2007).
2. O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando
facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, à inexistência de
multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais, e à regular
prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos (Processo Administrativo nº 19.905, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, DJ de 5.7.2004). (g.n.)
3. O parcelamento de débito oriundo da aplicação de multa eleitoral, embora inadmissível a "certidão positiva com efeitos
negativos", obtido na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou na Justiça Eleitoral, possibilita o reconhecimento da quitação
eleitoral, para fins de pedido de registro de candidatura, desde que tal parcelamento tenha sido requerido e obtido antes de tal
pedido, estando devidamente pagas as parcelas vencidas (Precedente: Recurso Especial Eleitoral nº 28.373, Rel. Min. Arnaldo
Versiani, DJ de 18.4.2008; Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 26.821, Rel. Min. José Delgado, Sessão de
29.9.2006).
4. Consulta conhecida e respondida positivamente.
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(CONSULTA nº 1576, Resolução nº 22783 de 05/05/2008, Relator(a) Min. FELIX FISCHER, Publicação: DJ – Diário da Justiça,
Data 21/05/2008, Página 12 DJE – Diário da Justiça Eletrônico, Data 21/05/2008, Página 8 RJTSE – Revista de jurisprudência
do TSE, Volume 19, Tomo 2, Página 206)
A Lei nº 10.522/2002, que dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais,
estabelece, em seu artigo 10, que o parcelamento poderá ser deferido em até 60 (sessenta) vezes, ficando a critério do
julgador a quantidade de meses a ser deferida.
Quanto a esse entendimento, segue entendimento jurisprudencial da Corte da Cidadania:
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Recurso especial. Pesquisa eleitoral. Condenação. Multa. Parcelamento.
– O art. 10 da Lei no 10.522/2002 estabelece que o parcelamento da multa pode ser feito em até sessenta vezes, a
critério da autoridade competente. Não há, portanto, obrigatoriedade de ser concedido o parcelamento no prazo
máximo admitido no dispositivo legal.
– A violação legal a ensejar o cabimento do recurso de natureza extraordinária, há que ser literal e direta a texto de lei.
– Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 6911, Acórdão de 01/03/2007, Relator(a) Min. JOSÉ
GERARDO GROSSI, Publicação: DJ – Diário de justiça, Data 19/03/2007, Página 176) (negritei)
Ressalte-se que nas petições apresentadas os requerentes alegam que os valores das multas são bastante vultosos, não
tendo condições de quitá-las integralmente, incompatível com a situação financeira dos requerentes.
O Tribunal Superior Eleitoral também já se manifestou acerca da liberalidade de o Juiz Eleitoral fixar o número de parcelas da
multa aplicada, conforme a jurisprudência abaixo colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DA LEI Nº 10.522/2002. NÃOCONFIGURAÇÃO. PARCELAMENTO DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR DE ACORDO COM O CASO
CONCRETO.
QUANTIDADE
DE
PARCELAS
FIXADA
DENTRO
DO
LIMITE
LEGAL.
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento em razão da discricionariedade, conferida
pelo art. 10 da Lei nº 10.522/2002, de o magistrado fixar o número de parcelas para o pagamento de multa aplicada pela
Justiça Eleitoral.
2. O Tribunal a quo entendeu por fixar o fracionamento em trinta e sete parcelas, número correspondente aos meses restantes
do mandato do ora agravante.
3. Não merecem prosperar as alegações de que a Lei não prevê o supracitado critério para parcelamento da multa. A Corte
Regional entendeu ser este o prazo razoável e adequado ao caso concreto. Não há ilegalidade em tal proceder, pois o
fracionamento deu-se dentro do limite da referida Lei.
4. Agravo regimental não provido.
(AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 6908, Acórdão de 29/06/2006, Relator(a) Min. JOSÉ
AUGUSTO DELGADO, Publicação: DJ – Diário de justiça, Volume 1, Data 22/8/2006, Página 119)
Pelo exposto, DEFIRO os pedidos formulados pelos requerentes CARLOS EDUARDO BANDEIRA DE MELLO e ROBERTO
SOARES PESSOA, na qualidade de partes representadas nos presentes autos, para conceder-lhes o parcelamento das
multas impostas em 30 (trinta) parcelas, com a observação de que as parcelas são mensais e sucessivas.
Para fins de comprovação dos regulares pagamentos, deverá ser providenciada, mensalmente, a juntada aos presentes autos
das parcelas pagas, sob pena de serem adotadas as providências contidas no artigo 3º da Resolução nº 21.975/2004 do
Tribunal Superior Eleitoral.
Deverá ser aplicada, ainda, a correção monetária do valor integral das multas desde o trânsito em julgado até o pagamento
de cada parcela, mensalmente, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com
o disposto no artigo 13, caput, da Lei nº 10.522/2012.
Cientifiquem-se os requerentes de que, em caso de não pagamento de qualquer das parcelas dentro do prazo, configurar-se-á
o vencimento antecipado das parcelas vincendas, e, em caso de inadimplemento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não,
os parcelamentos serão rescindidos imediatamente com a consequente inscrição das multas em Dívida Ativa da União e
posterior remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 14-B, § 2º, da citada lei.
Observe-se aos requerentes que o registro de quitação das multas só será feito após o adimplemento integral dos débitos.
Intimem-se.
Maracanaú, 20 de agosto de 2018.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral"
Editais
Substituição. Mesários. Mesas receptoras de votação. Eleições 2018. 1º e 2º Turnos. Conhecimento.
EDITAL Nº 72/2018
ELEIÇÕES GERAIS 2018
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) RAQUEL OTOCH SILVA, Juiz(Juíza) da 104ª Zona Eleitoral, MARACANAÚ/CE, por força da Lei
9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de
Partidos Políticos, e aos demais interessados, que, nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), tendo sido
processadas mudanças na sua composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou funções eleitorais especiais,
correspondentes ao mencionado Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo discriminados no pleito: ELEIÇÕES GERAIS
2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
Município: 15857 - MARACANAÚ
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Local de Votação: 1600 - EEEP GOVERNADOR LUIZ DE GONZAGA FONSECA MOTA
Seçao: 226 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
1º SECRETÁRIO
070016040760 MARONY ANTONIA FEITOZA DE FREITAS
080588000701 ALEXSANDRA DOS SANTOS BARBOSA
Seçao: 228 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
2º MESÁRIO
037964820787 ROSANGELA MARIA DA SILVA QUEIROZ
025108170744 FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA
Seçao: 352 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
1º MESÁRIO
076792140752 MARIANE ALVES DE FARIAS
082503510760 MARIANA ALMEIDA FEITOSA
Local de Votação: 1155 - EEFM ADAHIL BARRETO CAVALCANTE
Seçao: 302 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
1º MESÁRIO
055856940728 EVELINNE MARIA BASTOS DE ARAUJO CAVALCANTI FEITOZA
025752340701 LELIA CARDOSO BEZERRA
Local de Votação: 1317 - EEFM TENENTE MARIO LIMA
Seçao: 145 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA
049077290752 ROSANGELA FIRMINO DOS SANTOS
077981690736 SABRYNA MAYARA RODRIGUES DE FREITAS PAZ
Local de Votação: 1244 - EEM PROFESSOR ANTONIO MARTINS FILHO
Seçao: 94 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
2º MESÁRIO
057589140736 ANA PAULA DA COSTA ALEXANDRE
054248020779 JARLES LOPES DE MEDEIROS
Local de Votação: 1252 - EEM PROFESSOR CLODOALDO PINTO
Seçao: 108 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
1º MESÁRIO
052503200787 ANTONIO ALEX FERREIRA DE SOUZA
070158110787 JADSON LAURINDO LIMA
Local de Votação: 1643 - EMEF EVANDRO AYRES DE MOURA
Seçao: 326 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
2º MESÁRIO
051118120728 LAURA ELENICE DA SILVA SANTOS
082373120744 ADRIANO HUNIK DE SOUSA
Local de Votação: 1392 - EMEF LUIZ GONZAGA DOS SANTOS
Seçao: 267 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
PRESIDENTE DE MESA RECEPTORA
058608530728 GERMANA SATIRA PEIXOTO JALES
002702690701 BERNADETE OLIVEIRA FERNANDES
Local de Votação: 1350 - EMEIEF ANTONIO DE ALBUQUERQUE SOUSA FILHO
Seçao: 163 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
2º MESÁRIO
064837660710 SANGELA MARIA ARAUJO MAGALHAES
035184551589 RAQUEL CARVALHO DE ARAUJO MORAIS
Local de Votação: 1740 - EMEIEF PREFEITO ALMIR FREITAS DUTRA
Seçao: 399 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
2º MESÁRIO
024724980701 MARIA VANDA ARAUJO LOPES
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037127840752 FRANCISCO ERONILDO FERREIRA PAULINO
Local de Votação: 1791 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Seçao: 220 Substituído Substituto
Função Eleitoral Inscrição Nome Inscrição Nome
1º SECRETÁRIO
044277550752 FRANCISCA ANA ANDRADE BEZERRA
075756690728 FRANCISCA CAMILA CARDOSO BASILIO
O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 104ª Zona.
Eu RAQUEL OTOCH SILVA Juiz(a) da 104ª Zona Eleitoral/CE.
MARACANAÚ, 10 de setembro de 2018
Dr(a) RAQUEL OTOCH SILVA
Juiz(Juíza) da 104ª Zona Eleitoral/CE
Apoiamento partidário. Partido Político em formação. Ciência. Fluência. Prazo. Impugnação.
EDITAL Nº 70/2018
LISTA DE APOIAMENTO PARTIDÁRIO
A Excelentíssima Senhora RAQUEL OTOCH SILVA, MM.ª Juíza Eleitoral da 104ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos dos artigos 15 da Resolução nº
23.465, de 17 de dezembro de 2015, do Tribunal Superior Eleitoral, e 6º do Provimento nº 7/2013 da Corregedoria Regional
Eleitoral do Ceará, a lista de apoiamento partidário apresentada pelo Partido Político em formação PARTIDO DA
EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA – PED, disponível para consulta neste Cartório Eleitoral, cujo expediente tramita sob o nº
22.882/2018, para a finalidade prevista no artigo 7º, § 1º, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral afixar o presente Edital em local
de costume no átrio do Fórum Eleitoral de Maracanaú e publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, pelo que ficam quaisquer interessados cientes da fluência do prazo específico de 5 (cinco) dias para impugnação,
em petição fundamentada, referido no artigo 15, e §§, da Resolução nº 23.465/2015, do Tribunal Superior Eleitoral, c/c o artigo
4º, § 3º, da Lei nº 11.419, de 15 de dezembro de 2006.
Dado e passado nesta cidade de Maracanaú, aos 08 (oito) dias do mês de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu,
Jonas Mota Oliveira, Chefe de Cartório da 104ª Zona, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM.ª Juíza
Eleitoral.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral

109ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 29/2018
ELEIÇÕES GERAIS 2018
A Excelentíssima Senhora Dra. BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES, Juíza da 109ª Zona Eleitoral, PARACURU/CE,
por força da Lei nº 9.504/97.
FAZ SABER a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Senhores. Eleitores, Candidatos,
Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados, foram nomeados abaixo relacionados, com os
respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2018.
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ELEITORAIS
ELEITOR(A)
JULIO CESAR MAGALHAES HOLANDA
KAYO ANDERSON BEZERRA SOUSA

INSCRIÇÃO
029068060710
089119090760

Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados - da livre apreciação do Juiz - somente poderão ser alegados até 5
(cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o nomeado que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa
causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.
E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 109ª Zona Eleitoral
PARACURU/CE, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as
nomeações feitas, ficando os nomeados intimados a comparecerem no dia, hora e lugares designados.
O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 109ª Zona Eleitoral/CE.
Eu BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES Juíza da 109ª Zona Eleitoral, assino.
PARACURU, 12 de setembro de 2018.
Dra. BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juiz(Juíza) da 109ª Zona Eleitoral
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EDITAL Nº 30/2018
ELEIÇÕES GERAIS 2018
O(A) Exmo(a) Sr(a) Dr(a) BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES, Juiz(Juíza) da 109ª Zona Eleitoral, PARACURU/CE ,
por força da Lei 9.504/97.
FAZ SABER a todos que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Fiscais e Delegados de
Partidos Políticos, e aos demais interessados, que, nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral(Lei nº 4.737/65), tendo sido
processadas mudanças na sua composição, passam as abaixo relacionadas mesas ou funções eleitorais especiais,
correspondentes ao mencionado Juízo, a ser integradas pelos substitutos abaixo discriminados no pleito: ELEIÇÕES GERAIS
2018 - primeiro turno e segundo turno, se houver.
Município: 15997 - PARAIPABA
Local de Votação: 1287 - COMPLEXO ESCOLAR DO PROJETO IRRIGADO CURU - SETOR C1
Seçao: 158
Substituído
Substituto
Função
Inscrição
Nome
Inscrição
Nome
Eleitoral
1º MESÁRIO
042542660795
MARIA CLEMILDA DE 084199930787 LARISSA KELLY PINTO DE
MATOS SANTOS
SOUSA
Local de Votação: 1058 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO AGEU ROMERO
Seçao: 121
Substituído
Substituto
Função
Inscrição
Nome
Inscrição
Nome
Eleitoral
2º MESÁRIO
080900860701
JONAS
OLIVEIRA 075566180744 JOÃO
ANTONIO
ALEXANDRE
NETO

GARCIA

O referido é verdade. Lavrado no Cartório Eleitoral da 109ª Zona.
Eu BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES Juiz(a) da 109ª Zona Eleitoral/CE.
PARACURU, 12 de setembro de 2018
Dr(a) BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
Juiz(Juíza) da 109ª Zona Eleitoral/CE
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