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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
LOTAÇÃO FUNCIONAL
PORTARIA N.º 931/2019 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto no Processo
Administrativo Digital n.º 16.891/2019, RESOLVE lotar no Cartório da 80ª Zona Eleitoral - Fortaleza a servidora HEVELINE DE
BRITO NOBRE, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro Permanente deste Tribunal,
anteriormente lotada na Assessoria de Imprensa e Comunicação Social – ASCOM. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE. Fortaleza, 2 de outubro de 2019.
Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
PORTARIA TRE/CE N.º 933/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso LX, do Regimento Interno deste Tribunal e CONSIDERANDO o disposto na Portaria TRE/CE nº 704/2019 que
estabelece as atribuições do Núcleo de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral
do Ceará,
RESOLVE designar os servidores ALEXANDRE MONTEIRO PAULO e TARCIANO LEMOS PEREIRA LEITE, para comporem
o Núcleo de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, criado pela Res. TRE/CE nº 740, de 19 de
junho de 2019.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Fortaleza, 2 de outubro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE N.º 922/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23,
inciso LX, do Regimento Interno deste Tribunal e CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo Digital (PAD) n.°
15.421/2019,
RESOLVE designar os servidores Hugo Pereira Filho – DIGER, Caio Silva Guimarães - ASJUR, Anna Carolina Alencar Furtado
Leite Melo Silva - OUVIR, Maria Cecília de Sá Arruda - SCR, Orleanes Cavalcanti de Oliveira Viana Gomes – SJU, Jarbas
Marinho Lopes - SGP, Rodrigo Ribeiro Cavalcante – SCI, José Romaico de Carvalho – ASPEG e Denise Brito Rebouças
Freitas – SEWEB, para, sob a coordenação do primeiro, comporem Grupo de Trabalho (GT) para fins de avaliar e propor
alterações na Carta de Serviços, na competência da Ouvidoria Regional Eleitoral e na Resolução 618/2016 deste Tribunal,
ficando estipulado o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Fortaleza, 1º de outubro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE N.º 930/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso
XXVII, do Regimento Interno deste Tribunal, com fundamento no art. 1º da Lei n.º 9.327/96, bem como nos arts. 2º e 10º, III e §
2º, da Resolução TRE/CE n.º 415/2010 e atendendo à solicitação da Coordenadoria de Eleições - COELE, expressa na
Comunicação Interna n.º 60/2019 (Processo Administrativo Digital n.° 17.389/2019),
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo elencados, para atuarem como responsáveis pelo apoio técnico e logístico nas Eleições
Suplementares dos municípios de Tianguá e Irauçuba/CE, pelo período de 22 a 28.10.2019, com pagamento de diárias:
TIANGUÁ – 81ª ZE
IRAUÇUBA – 41ª ZE
Ticiano Paes Braga
Ronyerisson Brito Sales
Marcus Vinicius Viana de Oliveira
Francisco Naftali Aires Pedrosa
Harley Silva Lopes
Tiago Moura Sobreira Bezerra
Jehovah Alves Damasceno Netto
Cristiano Rafael Alves Machado
Art. 2º Autorizar os servidores abaixo qualificados a conduzir veículos oficiais à disposição deste Tribunal, de transporte
individual de passageiros, no período de 25 de setembro a 31 de dezembro de 2019, com a finalidade de realizar atividades
ligadas às Eleições Suplementares nos municípios de Tianguá e Irauçuba/CE, e, ainda, outras atividades que porventura
venham a surgir, consoante o disposto no artigo 1º da Lei n.º 9.327/96.
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SERVIDOR

MATRÍCULA

HABILITAÇÃO

VALIDADE

CATEGORIA

Marcus Vinicius Viana de Oliveira

68.010

04359990041

25.2.2020

B

Harley Silva Lopes

87.714

00129553503

11.4.2023

B

Jehovah Alves Damasceno Netto

71.228

02194019520

30.8.2022

B

Ronyerisson Brito Sales

81.015

04292171501

15.2.2023

B

Cristiano Rafael Alves Machado

68.095

03837066868

5.12.2023

AB

Art. 3º A autorização outorgada pelo presente ato fica condicionada à validade do respectivo documento de habilitação.
Art. 4º Na hipótese de inobservância às normas de trânsito, por dolo ou culpa, o servidor será devidamente responsabilizado.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 2 de outubro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
LOTAÇÃO FUNCIONAL - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DE FORTALEZA
PORTARIA N.º 919/2019 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto nos incisos I e II do
artigo 7º da Resolução TRE-CE n.º 430, de 17 de dezembro de 2010, que criou a Central de Atendimento ao Eleitor no
município de Fortaleza e dispôs sobre o seu funcionamento, CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo Digital –
PAD n.º 16.860/2019, RESOLVE: Art. 1.º Fazer cessar a lotação, na Central de Atendimento ao Eleitor – CEATE, da servidora
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, que deverá retornar ao Cartório da 80ª Zona Eleitoral – Fortaleza. Art. 2.º
Lotar na Central de Atendimento ao Eleitor – CEATE o servidor JOÃO FELINTO DE OLIVEIRA, anteriormente lotado no
Cartório da 80ª Zona Eleitoral – Fortaleza. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 30 de setembro de
2019.
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
LOTAÇÃO FUNCIONAL - EXERCÍCIO PROVISÓRIO NO CARTÓRIO DA 29ª ZONA ELEITORAL
PORTARIA N.º 911/2019 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto no Processo
Administrativo Digital – PAD n.º 12.833/2019, RESOLVE lotar no Cartório 29ª Zona Eleitoral – Limoeiro do Norte, a partir da
data de exercício, o servidor GERARDO ALVES DE OLIVEIRA NETO, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área
Judiciária, do Quadro Permanente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, ora em exercício provisório neste Regional.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 30 de setembro de 2019.
Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo
PRESIDENTE
PORTARIA TRE/CE N.º 928/2019
Altera a Portaria TRE-CE nº 614/2016, que dispõe sobre a prestação do serviço extraordinário no âmbito do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO o disposto no Acórdão TCU nº 1790/2019 – Plenário, que consignou pela utilização do divisor 200 no
cálculo do salário-hora para fins de apuração do adicional de serviço extraordinário, em conformidade com o que prescreve o
art. 19, § 1º, da Lei nº 8.112/1990 c/c o § 1º do art. 1º da Resolução CNJ 88/2009, bem como os princípios da eficiência e da
moralidade previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo Digital nº 14.598/2019;
RESOLVE:
Art. 1º A Portaria TRE-CE nº 614/2016, que dispõe sobre a prestação do serviço extraordinário no âmbito do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9º ............................................................................................................
I - Ao servidor ocupante de cargo efetivo e aos ocupantes de cargos em comissão que optarem pela integralidade da
remuneração do cargo, sujeitos ao cumprimento da jornada de trabalho padrão, dividindo-se o valor da remuneração por 200
(duzentos), acrescido dos percentuais de que trata o art. 8º desta Portaria;
.........................................................................................................................
III – Ao servidor requisitado, àquele em exercício provisório e ao cedido a este Tribunal, ocupantes de função comissionada ou
cargo em comissão e optantes pelo cargo efetivo conforme os anexos VII e VIII da Lei n° 11.416/2006, dividindo-se o valor da
remuneração mensal, compreendida pelos vencimentos do cargo efetivo de natureza permanente, percebido pelo servidor no
seu órgão de origem, adicionado ao montante disposto nos referidos anexos, por 200 (duzentos), acrescido dos percentuais de
que trata o art. 8º desta Portaria;
.........................................................................................................................
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IV - .................................................................................................................
§ 2º O fator divisor das operações previstas no inciso II deste artigo será, no máximo, 200 (duzentos)." (NR)
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 1º de outubro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
Cessão de Uso
CESSÃO DE URNAS ELETRÔNICAS
Processo PAD n.º 17.391/2019. Espécie: Contrato de Cessão de Urnas n.º 281/2019. Cedente: Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará. Cessionária: DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES (DCE-UFC). Objeto: Cessão de 50 (cinquenta) Urnas
Eletrônicas e equipamentos técnicos e acessórios necessários à sua utilização, bem como de pessoal especializado para
acompanhar todo o processo de eleição de Diretoria DCE, a realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2019. Fundamento
Legal: Lei n.º 8.666/93 e Resolução do TSE n.º 22.685/08. Data: 03/10/2019.
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE/CE
TERMOS DE POSSE - RECONDUÇÃO DE JUIZES EFETIVOS DA CLASSE DE MAGISTRADOS
Termo de Recondução do Doutor FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA ao cargo de Juiz Efetivo, da
categoria de Juiz de Direito, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Aos sete (7) dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezenove, perante o Excelentíssimo Senhor Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará, foi reconduzido ao cargo de Juiz Efetivo, da categoria de Juiz de Direito, do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, o Doutor FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, para o período de 14.11.2019 a
13.11.2021, consoante Ofício nº 1390/2019, do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, datado de
19 de setembro de 2019, tudo em conformidade com o art. 121, §2º, da Constituição Federal de 1988, e com o artigo 2º, inciso
I, alínea “b”, do Regimento Interno deste Tribunal. Em virtude do que disposto no artigo 12º, § 4º, do referido Regimento, o
magistrado deixa de prestar o compromisso de posse, uma vez que a recondução ocorreu antes do término do biênio, sem
interrupção. O presente termo de recondução foi subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Haroldo Correia de
Oliveira Máximo, Presidente, pelo Ilustre Juiz reconduzido e por Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral.
Termo de Recondução do Doutor ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS ao cargo de Juiz Efetivo, da categoria de Juiz de
Direito, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Aos sete (7) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, perante o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará, foi reconduzido ao cargo de Juiz Efetivo, da categoria de Juiz de Direito, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o
Doutor ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, para o período de 16.10.2019 a 15.10.2021, consoante Ofício nº 1390/2019, do
Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, datado de 19 de setembro de 2019, tudo em
conformidade com o art. 121, §2º, da Constituição Federal de 1988, e com o artigo 2º, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno
deste Tribunal. Em virtude do que disposto no artigo 12º, § 4º, do referido Regimento, o magistrado deixa de prestar o
compromisso de posse, uma vez que a recondução ocorreu antes do término do biênio, sem interrupção. O presente termo de
recondução foi subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente, pelo
Ilustre Juiz reconduzido e por Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral.
DECISÃO NO PAD N.º 2.581/2018
OCÉLIO SARAIVA PAIVA, Técnico Judiciário deste Regional, matrícula TRE/CE n.° 67.528, lotado no Cartório da 20ª Zona
Eleitoral - Crateús, solicita a averbação em seus assentamentos funcionais do período trabalhado na condição de servidor do
INSS, compreendido entre 20/04/2004 a 18/07/2005, integralizando 455 dias.
A Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP (doc. nº 147.065/2019) e a Secretaria de Controle Interno -SCI (doc. nº
148.591/2019) manifestaram-se pelo deferimento do pleito, com fundamento no art. 100 da Lei nº 8.112/1990.
ISSO POSTO, adoto como razão de decidir as informações da SGP e da SCI, na forma do artigo 50, §1°, da Lei n.º
9.784/1999, e com fundamento no artigo 100 da Lei n.º 8.112/1990, DEFIRO a averbação do período de 20/04/2004 a
18/07/2005, relativo ao tempo em que o requerente laborou na condição de servidor efetivo do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS (doc. nº 22.938/2018), para todos os fins.
À Secretaria de Gestão de Pessoas, para os registros necessários.
Fortaleza/CE, Data Registrada pelo Sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
DECISÃO NO PAD N.º 5.146/2019
MARIA ELIANE MOREIRA DA SILVA, Analista Judiciária - Área Administrativa do Quadro Efetivo deste TRE-CE, solicita que
sejam desaverbados neste Regional os tempos de serviço por ela prestados na condição de autônoma e ao Lar Antônio de
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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Pádua, respectivamente, nos períodos de 1/2/2002 a 30/9/2003 e de 1/10/2003 a 29/9/2004, num total de 964 (novecentos e
sessenta e quatro) dias averbados no Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – SGRH.
Em sua Nota Informativa nº 149/2019 (doc. nº 95.193/2019), a SEAPE manifestou-se pela viabilidade do pedido, uma vez que
a desaverbação requerida em nada altera o tempo mínimo de contribuição (30 anos) para implementação das condições do
artigo 40, III, "a" da CF/1988. Na verdade, a servidora possui mais de trinta nos de contribuição na data que completa 55 anos
de idade, em 02 de setembro de 2012 (doc. nº 74.688/2019).
A Seção de Lotação e Gestão de Desempenho – SEGED informou (Doc. PAD nº 97.675/2019) que a servidora requerente
permanece vinculada à sua lotação originária, na 32ª Zona Eleitoral – Camocim, desde o seu ingresso no cargo de Analista
Judiciário, Área Administrativa, ocorrido em 21.5.2007, não tendo logrado êxito em nenhum dos certames de remoção
promovidos desde a referida data, razão pela qual o tempo de serviço em questão não foi utilizado nos concursos de
remoção.
A seguir, a Seção de Registros Funcionais e Benefícios - SEREF informou (Doc. nº 106.460/2019 ) que os períodos de
contribuição assinalados pela servidora requerente não repercutem em benefícios do serviço público, por se referirem à
atividade na iniciativa privada. Por conta disso, conclui, não há óbice para a desaverbação solicitada.
Por seu turno, a Seção de Normas e Jurisprudência de Pessoal – SENOP apontou em sua nota (Doc. nº 147.332/2019) que,
nos termos do art.96, inciso VIII, da Lei nº 8.213/1991, a desaverbação de tempo de contribuição é direito do servidor, quando
o período em apreço não tenha produzido efeitos jurídicos e/ou financeiros em favor do requerente.
No mesmo sentido, a Secretaria de Controle Interno – SCI (Doc. nº 148.892/2019), destacou que a servidora não utilizou o
período em questão para obter licença para capacitação e não auferiu vantagem de qualquer natureza dos interstícios
carreados aos seus assentos funcionais.
ISSO POSTO, na forma do artigo 50, §1°, da Lei n.º 9.784/1999, adoto como razão de decidir as manifestações apresentadas
pelos setores técnicos supramencionados, para DEFERIR o presente pedido de desaverbação, tendo em vista a ausência de
efeitos jurídicos produzidos em razão do tempo averbado.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, data registrada no sistema.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente
1. Art. 50. ( c)
§1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Provimentos
Aprova o calendário para a realização dos procedimentos finais revisão do eleitorado
PROVIMENTO CRE-CE N° 22 / 2019
APROVA O CALENDÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS FINAIS REFERENTES À REVISÃO DO
ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS NOS MUNICÍPIOS DE ALTO SANTO E POTIRETAMA
O DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, com fundamento na Resolução TRE-CE n.º 726, de 28 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE n.º 21.538/2003 e na Resolução TSE n.º 23.440/2015;
CONSIDERANDO o Provimento CGE n.º 1/2019, que estabelece prazo limite para a execução de revisões de eleitorado com
coleta de dados biométricos pertinentes ao Programa de Identificação Biométrica 2019-2020 e que torna pública a relação de
localidades no âmbito do Estado do Ceará a serem submetidas, no referido interstício, à revisão de eleitorado com coleta de
dados biométricos;
CONSIDERANDO o Provimento CRE-CE n.º 1/2019, que estabelece instruções para a realização de revisão do eleitorado com
coleta de dados biométricos nos municípios do Estado do Ceará no Ciclo 2019-2020;
CONSIDERANDO a necessidade de instituir um calendário para realização dos procedimentos finais referentes à revisão do
eleitorado com coleta de dados biométricos nos municípios de Alto Santo e Potiretama,
RESOLVE:
Art. 1° Estabelecer o calendário para a realização dos procedimentos finais referentes à revisão do eleitorado com coleta de
dados biométricos nos municípios de Alto Santo e Potiretama.
Art. 2º Encerrado o período limite estabelecido para a realização da revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos nos
municípios de que trata esta norma, proceder-se-á quanto aos procedimentos finais e seus prazos de execução na forma
prevista no Provimento CGE n.º 1/2019, no Provimento CRE-CE n.º 1/2019 e no anexo único do presente ato normativo.
Art. 3º Os prazos estabelecidos no anexo único deste Provimento somente poderão ser alterados a critério da Corregedoria
Regional Eleitoral do Ceará.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Corregedor Regional Eleitoral.
Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Fortaleza, 07 de outubro de 2019.
Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
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ANEXO ÚNICO
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA AS REVISÕES DO ELEITORADO COM COLETA DE DADOS BIOMÉTRICOS NOS
MUNICÍPIOS DE ALTO SANTO E POTIRETAMA
18 de outubro de 2019
Prazo final para a realização da revisão
(Provimento CRE-CE n.º 1/2019)
25 de outubro de 2019
Último dia para o envio dos lotes de formulários RAE (inclusive os diligenciados) e biometrias ao TSE
(art. 22, do Provimento CRE-CE n.º 1/2019)
7 de novembro de 2019
Data limite para elaboração do relatório circunstanciado
(art. 25, do Provimento CRE-CE n.º 1/2019)
8 de novembro de 2019
Data limite para envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral
12 de novembro de 2019
Data limite para devolução dos autos pelo Ministério Público Eleitoral
22 de novembro de 2019
Data limite para prolação e publicação da sentença
(art. 27, Provimento CRE-CE n.º 1/2019)
27 de novembro de 2019
Prazo final para recurso
(art. 27, § 3º, Provimento CRE-CE n.º 1/2019)
28 de novembro de 2019
1. Prazo final para juízo de retratação
(art. 27, § 6º, Provimento CRE-CE n.º 1/2019)
2. Prazo final para a elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo pelo Juiz Eleitoral
(art. 28, Provimento CRE-CE n.º 1/2019)
2 de dezembro de 2019
1. Prazo final para remessa dos recursos eventualmente interpostos à Presidência do TRE, para distribuição a um dos
membros (art. 27, § 7º, Provimento CRE-CE n.º 1/2019)
2. Prazo final para digitalização e envio eletrônico dos documentos à Corregedoria para homologação (art. 28, parágrafo único,
Provimento CRE-CE n.º 1/2019)
12 de fevereiro de 2020
Data limite para homologação dos procedimentos de revisão pelo TRE-CE
17 de fevereiro de 2020
Último dia para comando pela zona eleitoral, no Sistema ELO, do cancelamento das inscrições não apresentadas à revisão
20 de fevereiro de 2020
Último dia para o fechamento do Banco de Erros referente aos formulários RAE a que se refere o art. 2º, § 2º, do Provimento
CGE n.º 1/2019
PROVIMENTO Nº 23/2019 - CRE/CE
Dispõe sobre a realização das correições ordinárias relativas ao ano de 2019.
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, Corregedor Regional Eleitoral, no uso das atribuições
conferidas pelo artigo 26, incisos V, IX, XI, XIII, XIV, XV e XVI e pelo artigo 27, incisos II, IV, V e XI do novo Regimento Interno
deste Tribunal (Resolução TRE/CE nº 708, de 20 de agosto de 2018);
CONSIDERANDO a Resolução TSE n ‹ 21.372, de 25.3.2003, e a Resolução TRE-CE n ‹ 225, de 27 de agosto de 2003, que
dispõem sobre a realização de correições nas zonas eleitorais;
CONSIDERANDO o Provimento n ‹ 9/2010-CGE, de 16 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a utilização do Sistema de
Inspeções e Correições Eleitorais (SICEL);
CONSIDERANDO o cronograma de implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, estabelecido pela Portaria
TSE nº 344, de 8 de maio de 2019;
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CONSIDERANDO a necessidade de se manter os registros relativos aos procedimentos de correições ordinárias em sistema
único informatizado, com utilização do SICEL;
CONSIDERANDO que a integração das zonas eleitorais promovida pelo SICEL objetiva auxiliar a Corregedoria na leitura
simultânea de informações, bem como na correção e no tratamento dos erros e das dificuldades identificados nas atividades
cartorárias e correcionais;
RESOLVE:
Art. 1º Este Provimento dispõe sobre a realização das correições ordinárias relativas ao ano de 2019.
Parágrafo único. Por ocasião da correição ordinária, as zonas eleitorais do Estado utilizarão o Sistema de Inspeções e
Correições Eleitorais (SICEL).
Art. 2º A correição ordinária será determinada pelo(a) Juiz(a) Eleitoral e deverá ser realizada até o dia 19 de dezembro de
2019, observados os prazos das Resoluções TSE n ‹ 21.372/03 e TRE-CE n ‹ 225/03.
Parágrafo único. O procedimento correcional será precedido de edital, que deve ser publicado no local de costume com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias (Resolução TRE/CE n ‹ 225/03, art. 3º).
Art. 3º O(a) Juiz(a) Eleitoral comunicará a realização da correição à Corregedoria Regional Eleitoral, encaminhando Ofício para
o e-mail seoce@tre-ce.jus.br, indicando data e hora de início dos trabalhos, bem como cientificará previamente a Procuradoria
Regional Eleitoral, encaminhando comunicação para o e-mail procuradoria@tre-ce.jus.br. (Resolução TRE/CE n ‹ 225/03, art.
3º, ˜ 1º).
˜ 1º O representante ministerial atuante na respectiva Zona deverá ser cientificado dos trabalhos correcionais, nos termos do
disposto no art. 4º da Resolução TSE n ‹ 21.372/03 e no art. 3º, ˜ 2º da Resolução TRE/CE n ‹ 225/03.
˜ 2º O(a) Juiz(a) Eleitoral deverá ainda providenciar as devidas comunicações aos presidentes da seccional ou da
subseccional da OAB, aos representantes da Defensoria Pública da União, onde houver, e aos Diretórios Municipais dos
Partidos Políticos vigentes, bem como dar ampla divulgação da realização da correição no âmbito da respectiva Zona Eleitoral.
Art. 4º O edital de correição ordinária, a portaria de designação do secretário e o termo de abertura da correição ordinária
serão lavrados em uma única via e poderão seguir os modelos constantes dos Anexos III, IV e V, respectivamente.
Art. 5º As zonas eleitorais responderão no SICEL ao roteiro de correições ordinárias, definido pelo Provimento n ‹ 9/2010CGE, conforme orientações constantes no Anexo I do presente Provimento.
˜ 1º As zonas eleitorais que possuírem postos de atendimento descentralizados deverão responder aos quesitos da categoria
"Postos de Atendimento", no roteiro mencionando no caput.
˜ 2º Serão consignados no campo "Obs.", existente ao final de cada grupo de quesitos:
I – justificativa para quesito cuja resposta recair na opção "Exige aperfeiçoamento" e "Não conforme";
II – eventuais erros, abusos e/ou irregularidades detectados, bem como as providências adotadas para sanar tais
circunstâncias;
III – quaisquer outros comentários ou observações que se façam necessários.
˜ 3º O roteiro de correições ordinárias será respondido no período de realização da correição, que poderá se estender por
mais de um dia.
˜ 4º Considerar-se-ão concluídos os trabalhos correcionais, no SICEL, com o lançamento de todas as respostas no roteiro de
correições ordinárias e a geração, em única via, do consequente Relatório de Correição Ordinária, dispensada a lavratura de
termo de encerramento.
˜ 5º O Relatório de Correição Ordinária do SICEL deverá ser gerado em formado ".pdf" e salvo em pasta digital no
computador da Zona Eleitoral, ou impresso e arquivado em pasta própria, a critério do Juiz Eleitoral.
Art. 6º As Zonas Eleitorais providenciarão a autuação e o envio à CRE-CE, por meio do Sistema Processo Judicial Eletrônico –
PJe, do edital de correição ordinária, da portaria de designação do secretário e do termo de abertura, bem como do relatório de
correição ordinária extraído do SICEL, até o dia 20 de dezembro de 2019.
Parágrafo único. A autuação a que se refere o caput será realizada na Classe "Correição Ordinária – CorOrd", consoante
instruções dispostas no Anexo II deste Provimento e terá, como peça introdutória, o edital de correição ordinária, seguido da
portaria de designação do secretário, do termo de abertura, do relatório de correição ordinária do SICEL e dos demais
documentos eventualmente produzidos (Res.-TSE nº 21.372/03, art. 2º e Res.-TRE/CE nº 225/03, art. 4º).
Art. 7º Com base no Relatório de Correição Ordinária do SICEL, o(a) Juiz(a) Eleitoral deverá elaborar Relatório Geral e
Circunstanciado, previsto no art. 7º da Resolução TRE-CE n ‹ 225/03, indicando, se for o caso, eventuais erros, abusos ou
irregularidades detectados, bem como mencionando as providências adotadas para sanar tais circunstâncias.
˜ 1º Sem prejuízo das informações descritas no caput deste artigo, o Relatório deverá ainda especificar:
I – a listagem, com situação atual, data de autuação e do último andamento dos processos em trâmite na Zona Eleitoral, físicos
e eletrônicos, se houver;
II – a listagem dos processos sem movimentação há mais de 30 (trinta) dias, acompanhada de justificativa;
III – se foram cumpridas as Metas nº 1 e 2 de 2019, do CNJ, e quais as ações realizadas para controle dos processos incluídos
nas metas;
IV – a listagem dos processos pendentes de julgamento insertos na Meta nº 4 de 2019, do CNJ, com situação atual,
acompanhada da justificativa em caso de não cumprimento da aludida meta.
V – se as movimentações processuais do acervo físico estão sendo atualizadas no Sistema de Acompanhamento de
Documentos e Processos (SADP);
VI – se os dados dos processos de prestação de contas estão sendo devidamente anotados no Sistema de Informações de
Contas (SICO), na forma da Resolução TSE 23.384/2012;
VII – se está sendo anotado o ASE 337 – motivo 7 (suspensão de direitos políticos), nos casos de condenação pelos crimes
previstos no art. 1º, I, "e" da LC n ‹ 64/90;
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VIII – se está sendo anotado o ASE 540 – inelegibilidade, nos casos previstos na legislação em vigor, especialmente na
hipótese de inelegibilidade superveniente ao cumprimento ou extinção da pena, após o registro do ASE 370 (restabelecimento
dos direitos políticos) correspondente, consoante instruções contidas no Manual de ASE;
˜ 2º O Relatório Geral e Circunstanciado subscrito pelo Magistrado será digitalizado e encaminhado à Corregedoria, via
Documento PAD (Processo Administrativo Digital), observando-se o prazo limite de 30 (trinta) de janeiro de 2020, consoante o
art. 5º da Resolução TSE n ‹ 21.372/03.
˜ 3º O relatório de que trata o parágrafo anterior poderá ser encaminhado à Corregedoria junto ao processo de Correição
Ordinária autuado no PJe, caso esteja concluído pelo Juiz até 20/12/2019, dispensado seu envio via Documento PAD.
Art. 8º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Fortaleza, 8 de Outubro de 2019.
Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto
Corregedor Regional Eleitoral do Ceará
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
CALENDÁRIO DE SESSÕES DO PLENO - NOVEMBRO / 2019
Para ciência dos interessados, torno público que o T.R.E. do Ceará realizará, no mês de NOVEMBRO DE 2019, sessões
ordinárias nos seguintes dias e horários:

2ª feira

3ª feira

4ª feira

Dia 11
17h

Dia 12
17h

Dia 13
17h

5ª feira

6ª FEIRA

Dia 14
17h

Dia 20
17h

Dia 25
17h

Dia 26
17h

Dia 27
17h

FORTALEZA, 07 DE OUTUBRO DE 2019.
HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
Atos Diversos
Contrato
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 16.900/2019. Espécie: Contrato 110/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Objeto: serviços e venda de produtos, que atendam às
necessidades do TRE-CE. Fundamento Legal: art. 62, § 3°, II, da Lei n.º 8.666/1993 e PAD n.° 16.900/2019. Assina pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 02/10/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Decisões Monocráticas
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO Nº 22.032/2019
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.gov.br

Ano 2019, Número 190

Fortaleza, quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Página 10

RECORRENTE(S): GENIVAL PONCIANO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(S): Francisco Ione Pereira Lima - OAB: 4585/CE, Luís Sérgio Barros Cavalcante - OAB: 8890/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
Ref. RECURSO CRIMINAL Nº 10805 (108-05.2014.6.06.0053) - CLASSE 31
ORIGEM: NOVA OLINDA-CE (53ª ZONA ELEITORAL - NOVA OLINDA)
RELATOR(A): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): GENIVAL PONCIANO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(S): Francisco Ione Pereira Lima - OAB: 4585/CE, Luís Sérgio Barros Cavalcante - OAB: 8890/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
“Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral interposto por Genival Ponciano da Silva Júnior em face do acórdão de fls.
217/234, 236/244 e 246/251, complementado pelo aresto de fls. 266/273, o qual reformou parcialmente a sentença de fls.
159/162-v, exarada pelo Juízo Eleitoral da 53ª Zona (Nova Olinda, Altaneira e Santana do Cariri).
O recorrente fundamenta sua irresignação no artigo 121, §4º, inciso I, da Constituição Federal de 1988 e artigo 276, inciso I,
alínea "a", do Código Eleitoral (fl. 293).
Razões recursais adunadas às fls. 293/302.
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, ao enfrentar a questão da tempestividade da irresignação, observo que o acórdão de fls. 266/273 foi republicado no
Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE de 5 de setembro de 2019 (quinta-feira - Edição n.° 166, páginas 9/10), consoante a
certidão de publicação de fl. 291 (cópia do DJE às fls. 303/305). Dessa forma, o prazo recursal do interessado se iniciou em 6
de setembro de 2019 (sexta-feira) e findou em 9 de setembro de 2019 (segunda-feira), conforme estabelece o artigo 276, §1º,
do Código Eleitoral.
O recurso ora em exame foi protocolado neste Regional a completo destempo, somente em 11 de setembro de 2019 (quartafeira - fl. 293).
ISSO POSTO, nego seguimento à irresignação de fls. 293/302.
Caso seja interposto recurso em face da presente decisão, intime-se o Ministério Público Eleitoral para que ofereça
contrarrazões ao Recurso Especial e ao Agravo, nos termos da Súmula TSE n.° 71 e do artigo 279 do Código Eleitoral. Em
seguida, remetam-se os autos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
À Secretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 7 de outubro de 2019.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente”
Despachos
DESPACHO
RECURSO ELEITORAL Nº 340215 (3402-15.2010.6.06.0018) - CLASSE 30
ORIGEM: ASSARÉ-CE (18ª ZONA ELEITORAL - ASSARÉ)
RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): ANTONIO BENJAMIM DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO(S): CARLOS CELSO CASTRO MONTEIRO - OAB: 10566/CE; FREDERICO LANDIM DE CARVALHO BARBOSA
TEIXEIRA - OAB: 33.396/CE, FRANCISCO GONÇALVES DIAS - OAB: 10416/CE
RECORRIDO(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R. h.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença, às fls. 137/139, que julgou improcedente embargos à execução
opostos pelo ora recorrente, ANTÔNIO BENJAMIN DE OLIVEIRA FILHO.
A sentença foi mantida em juízo de retratação, às fls. 156.
O Chefe de Cartório Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral certificou, às fls. 158, o desapensamento dos autos da ação de Execução
Fiscal, que ali tramita sob o nº 3401-30.2010.6.06.0018, conforme determinado pela Juíza Eleitoral.
Igualmente foi certificado, à fl. 158, que "o executado solicitou durante o trâmite da Execução Fiscal, parcelamento da dívida
executada" , informação noticiada naquela execução por meio de petição da Procuradoria de Fazenda Nacional (fls. 60/62).
Em razão da informação supra e tendo em vista que eventual parcelamento poderá resultar em perda do objeto em relação aos
presentes embargos, determino as seguintes providências:
1. Oficie-se ao Juízo de origem (18ª Zona), para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o atual andamento do processo
de execução fiscal que tramita sob o nº 3401-30.2010.6.06.0018, tendo como executado ANTÔNIO BENJAMIN DE OLIVEIRA
FILHO, principalmente se há informação efetiva sobre o parcelamento que se noticiou nos embargos, encaminhando cópias da
petição de fls. 60/62 mencionada na Certidão de fl. 158 destes autos;
2. Oficie-se, igualmente, à Procuradoria da Fazenda Nacional, juntando-se ao expediente cópias da CDA e eventuais peças
com as informações necessárias à identificação, para que forneça informações acerca do eventual parcelamento objeto da
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Execução Fiscal nº 3401-30.2010.6.06.0018 e quais as condições atuais do débito fiscal, ou seja, se está sendo cumprido o
parcelamento, caso existente.
À SJU, para cumprimento.
Fortaleza/CE,7 de outubro de 2019.
Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Relator”
DESPACHO
RECURSO ELEITORAL Nº 339875 (3398-75.2010.6.06.0018) - CLASSE 30
ORIGEM: ASSARÉ-CE (18ª ZONA ELEITORAL - ASSARÉ)
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): ANTONIO BENJAMIM DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS(S): CARLOS CELSO CASTRO MONTEIRO - OAB: 10566/CE; FREDERICO LANDIM DE CARVALHO
BARBOSA TEIXEIRA - OAB: 33.396/CE, FRANCISCO GONÇALVES DIAS - OAB: 10416/CE
RECORRIDO(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Tratam os autos de Recurso Eleitoral nos Embargos à Execução, proposto por Antônio Benjamim de Oliveira Filho, tendo
como embargada a Fazenda Nacional.
Às fls. 110/112, sentença de mérito julgando improcedente os embargos.
À fl. 128, o Juízo da 18° Zona Eleitoral (Assaré-CE) determinou o desapensamento da Execução n° 3397-90.2010.6.06.0018
destes autos.
À fl. 131, certidão daquela Zona Eleitoral assentando que "o executado solicitou durante o trâmite da Execução fiscal,
parcelamento da dívida executada, como noticiado pela Fazenda Nacional através do petitório de fls. 53/57 dos mencionados
fólios."
Com efeito, determino à 18ª Zona Eleitoral, que proceda a juntada de cópia do processo da Execução Fiscal nº 339790.2010.6.06.0018, aos presentes autos, para melhor apreciação da matéria recursal.
Determino, ainda, que informe se efetivamente o executado requereu o parcelamento da dívida. E, na hipótese afirmativa se foi
deferido, visando eventual perda do objeto do presente recurso.
Expedientes necessários
Fortaleza, 27 de setembro de 2019.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS”
Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Despachos
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 51-44.2017.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz José Vidal Silva Neto
Protocolo: 14.824/2017
REQUERENTE(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, Estadual
ADVOGADO(S): Wilker Macêdo Lima - OAB: 22542/CE
REQUERENTE(S): FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, Presidente em exercício no período de 06/12/2013 a 19/04/2018
ADVOGADO(S): Wilker Macêdo Lima - OAB: 22542/CE
REQUERENTE(S): GIL FELIPE CAVALCANTE DE MEDEIROS, Tesoureiro em exercício no período de 24/01/2015 a
18/12/2016
ADVOGADO(S): Wilker Macêdo Lima - OAB: 22542/CE
REQUERENTE(S): ANTÔNIO ALVES FILHO, Presidente atual
ADVOGADO(S): Wilker Macêdo Lima - OAB: 22542/CE
REQUERENTE(S): VLADYSON DA SILVA VIANA, Tesoureiro atual
ADVOGADO(S): Wilker Macêdo Lima - OAB: 22542/CE
REQUERENTE(S): MARIA SALETE GOMES DE SOUSA, Tesoureira em exercício no período de 18/12/2016 a 20/06/2017
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Com fundamento no artigo 203, § 4º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), artigo 12 da Resolução TSE nº
23.478/2016 e artigo 58 do Regimento Interno do Tribunal (Resolução TRE-CE nº 708/2018), de ordem do Excelentíssimo
Senhor Juiz José Vidal Silva Neto e tendo em vista o Parecer Conclusivo de folhas 3688 a 3693 e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral às folhas 3694 a 3696, envio os autos à Secretaria Judiciária, para, nos termos do artigo 38, da Resolução
TSE 23.546/2017, intimar os requerentes para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
Oportuna conclusão para julgamento.
Fortaleza, 7 de outubro de 2019.
Elandro Ribeiro Mendes
Analista Judiciário - Matricula 70990
ASJU3”
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DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 55-81.2017.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Protocolo: 21.144/2017
REQUERENTE(S): PARTIDO PÁTRIA LIVRE - PPL, Estadual
ADVOGADO(S): João Marcelo Ferreira Facundo - OAB: 32987/CE; Carlessandra Oilevira da Silva - OAB: 34199/CE; Wagner
Dennyson de Sousa Silva - OAB: 27046/CE
REQUERENTE(S): ANDRÉ RAMOS SILVA, Presidente; DAVID FAUSTINO DE LIMA, Tesoureiro;
REQUERENTE: LUIS CARLOS PAES DE CASTRO, Presidente em exercício no período de 23/10/2017 a 22/10/2019
ADVOGADO: Wagner dennyson de Sousa Silva - OAB: 27046/CE
REQUERENTE: SÔNIA MARIA PINHEIRO DE BARROS, Tesoureira em exercício no período de 23/10/2017 a 22/10/2019
ADVOGADO: Wagner dennyson de Sousa Silva - OAB: 27046/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R. h.
Tendo em vista a peculiaridade do caso concreto, que envolve a incorporação de partidos políticos, DEFIRO o pleito de
renovação do prazo ofertado no despacho de fl. 76, conforme requestado na petição de fls. 81/82.
Após, volte-me concluso.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 7 de outubro de 2019.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator”
Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0601815-79.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0601815-79.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FRANCISCO JOSE PEREIRA LIMA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: FRANCISCO
JOSE PEREIRA LIMA
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: RODOLPHO ELIANO FRANCA - CE28274, ADAUTO CARNEIRO DE FRANCA NETO CE23234, LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO - CE21516, DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - CE010857 Advogados
do(a) REQUERENTE: RODOLPHO ELIANO FRANCA - CE28274, ADAUTO CARNEIRO DE FRANCA NETO - CE23234, LUIZ
GUILHERME ELIANO PINTO - CE21516, DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - CE010857
I N T I M A ÇÃO
Intimo o candidato, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº 23.553/2017, para sanar as diligências
constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico.
Fortaleza, 7 de outubro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Processo 0602396-94.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602396-94.2018.6.06.0000
ORIGEM: Fortaleza/CE
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
CANDIDATA: MARIA DO SOCORRO SILVA DE SALES
Advogado(s):
NAIRO SABOIA CAVALCANTE - OAB 33646/CE
DECISÃO
Trata-se de prestação de contas (Resolução TSE nº 23.553/2017) relativa àarrecadação e aplicação de recursos financeiros na
campanha eleitoral de MARIA DO SOCORRO SILVA DE SALES, candidata ao cargo de Deputada Estadual no pleito de 2018
e, em razão do disposto no artigo 56, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal Eleitoral, será julgada de forma
monocrática.
Publicado o edital para o conhecimento de eventuais interessados, não houve impugnação no prazo legal (certidão PJE ID
1076477).
Conforme análise da unidade técnica no relatório preliminar sobre as contas apresentadas, verificou-se inconsistências nas
informações prestadas àJustiça Eleitoral, pelo que o requerente foi intimado a se manifestar, tendo atendido ao chamamento
da justiça (PJE ID’S 2313777, 2313977 e 2314077 ).
Pareceres da Secretaria de Controle Interno (PJE ID 2422377) e da Procuradoria Regional Eleitoral (PJE ID 2580577) pela
aprovação, com ressalvas, das contas de campanha.
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É o relatório.
A Secretaria de Controle Interno, através de sua Coordenadoria de Auditoria e de Contas Eleitorais e Partidárias, opinou pela
aprovação com ressalvas das contas apresentadas, uma vez que não foram identificadas falhas com o potencial suficiente
para macular as contas de campanha. Ainda do teor da manifestação técnica se depreende que foi possível identificar as
operações indicadas e verificar sua conformidade legal.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu no mesmo sentido da SCI e opinou pela aprovação com ressalvas das contas
apresentadas, por inexistência de falhas que comprometam a sua regularidade.
Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção (art. 30, §§2º e 2º-A, da Lei nº 9.504/1997 e art. 79 da Resolução nº 23.553/2017).
O requerente demonstrou regularidade na arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais, apresentando as
informações e os documentos exigidos pelo artigo 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Ante o exposto, com fundamento nos pareceres da Secretaria de Controle Interno e da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo
aprovada com ressalvas a prestação de contas de campanha eleitoral de MARIA DO SOCORRO SILVA DE SALES, referente
às Eleições de 2018, na forma do artigo 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e do artigo 56, III, do Regimento Interno
(Resolução TRE-CE nº 708/2018).
Efetivados os registros necessários e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Fortaleza, 2 de outubro de 2019.
JOSÉ VIDAL SILVA NETO
Juiz Relator
Processo 0600049-54.2019.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0600049-54.2019.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
INTERESSADO: RUTHMAR XAVIER BENICIO
Advogado do(a) INTERESSADO: SANMARA BEZERRA BENICIO - CE021301
DECISÃO
Trata-se de informação sobre a omissão de RUTHMAR XAVIER BENICIO na prestação de contas relativa àcampanha eleitoral
de 2018, autuada diretamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe), sem utilização do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), na forma do art. 52, 6º, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
A Secretaria Judiciária informou que a matéria tramita sob o número 0600276-44.2019.6.06.0000, autuada no PJe a partir do
SPCE, após intimação da candidata (arts. 52, 6º, IV, 57 e 58 da Resolução TSE nº 23.553/2017).
Segundo informação da Secretaria de Controle Interno nos autos da Prestação de Contas nº 0600227-03.2019.6.06.0000, "em
decorrência de aspectos técnicos definidos pelo TSE, para a tramitação da prestação de contas quando ocorrer a duplicidade
de processos, notadamente se considerando a possibilidade de realização de retificadora, utilização de sistema para análise ou
utilização de link’s de acesso, a indicação épara que seja mantido o PJE criado com a apresentação das contas pelo
candidato, em detrimento do PJE gerado pela Justiça Eleitoral, em decorrência da omissão inicial" (doc. id 2508577).
Desse modo, julgo extinto o Processo nº 0600049-54.2019.6.06.0000, sem resolução de mérito, em razão da ausência de
interesse processual (CPC, art. 485, VI), já que a prestação de contas será instruída e julgada no Processo nº 060027644.2019.6.06.0000.
Cientifiquem-se a candidata, a Procuradoria Regional Eleitoral e a Secretaria de Controle Interno.
Publique-se.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.
Fortaleza, data registrada no sistema.
JOSÉ VIDAL SILVA NETO Juiz Relator
Processo 0603148-66.2018.6.06.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603148-66.2018.6.06.0000 ORIGEM: Fortaleza/CE
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADOS:
ERIKA GONCALVES AMORIM
NAUMI GOMES DE AMORIM
LINDOMAR DA SILVA SOARES
Advogado(s):
CARLOS EDUARDO LIMA DE FREITAS (OAB/CE –17779)
ANA TALITA FERREIRA ALVES (OAB/CE –35416)
TOBIAS NOROES CARVALHO (OAB/CE –17656)
LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS (OAB/CE –18185)
PRISCILA SOUSA DE OLIVEIRA (OAB/CE –39709)
ANGELA CASTELO VIEIRA (OAB/CE –28559)
JOSE ISAIAS RODRIGUES TOMAZ (OAB/CE –17210)
DESPACHO
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Trata-se de representação por conduta vedada (Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e III) proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral
em face de Érika Gonçalves Amorim, Naumi Gomes de Amorim e Lindomar da Silva Soares.
Constato que as partes foram intimadas pelo Diário de Justiça Eletrônico, em prazo comum de dois dias, para apresentação
das alegações finais, conforme ID 2537527.
Verifica-se, ainda, nova intimação ao representante em 17/09/2019 (intimação 503318), cujo prazo, por se tratar de expediente
via PJE encerrou-se somente em 1/10/2019, conforme registrado no sistema.
Assim, foi oportunizada a manifestação do representante após o decurso do prazo anteriormente estipulado pela publicação no
Diário de Justiça Eletrônico e após a juntada das manifestações dos representados.
Dessa forma, em respeito ao princípio da não surpresa e do contraditório entre as partes, para que não se alegue prejuízo
àdefesa pela manifestação derradeira da acusação, determino a intimação dos representados, por publicação no DJE, para
ciência e, se assim entender, manifestação nos autos, no prazo de dois dias a contar da publicação.
Empós, àconclusão.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 3 de outubro de 2019.
JOSÉ VIDAL SILVA NETO
Juiz Relator
Processo 0601855-61.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0601855-61.2018.6.06.0000
Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARIA DO SOCORRO GUERREIRO FREIRE DE ANDRADE DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO GUERREIRO FREIRE DE ANDRADE
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: AURINEIDE GONDIM FREIRE - RN2679 Advogado do(a) REQUERENTE: AURINEIDE
GONDIM FREIRE - RN2679
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
O Excelentíssimo Senhor DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente deste Tribunal
Regional Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram
apresentadas as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação
partidária e candidato, bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3
(três) dias, contados da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 2 de outubro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento COPRO - SJU
Processo 0602040-02.2018.6.06.0000
Número do Processo: 0602040-02.2018.6.06.0000
Relator: JOSE VIDAL SILVA NETO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RAIMUNDO BALBINO DE ALBUQUERQUE DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
RAIMUNDO BALBINO DE ALBUQUERQUE
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: ARTHUR MULLER CARVALHO PORTELA - CE19298, FRANCISCO JOSE SABINO SA CE26920 Advogados do(a) REQUERENTE: ARTHUR MULLER CARVALHO PORTELA - CE19298, FRANCISCO JOSE
SABINO SA - CE26920
I N T I M A ÇÃO
Intimo o Sr. RAIMUNDO BALBINO DE ALBUQUERQUE, para manifestação, no prazo de 3 (três) dias, acerca do despacho
proferido pelo Senhor Juiz Relator ID 2457177.
Fortaleza, 7 de outubro de 2019
IMEUDA GOMES NORBERTO
Seção de Processamento
COPRO - SJU
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 934/2019
Institui o Controle Estatístico Processual da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 23 do Regulamento da Secretaria (Resolução TRE-CE nº 303/2006);
CONSIDERANDO os princípios elencados na Resolução TRE-CE nº 642/2016, que dispõe sobre a política de gestão de
pessoas no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria TRE-CE nº 1.285/2013, que regulamenta o uso do Processo Administrativo Digital –
PAD no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria TRE-CE nº 292/2019, que estabelece procedimentos e prazos para tramitação e
notificação de servidores em processos administrativos no âmbito da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a tramitação célere e a resolutividade nos processos administrativos que tratam
das funções de gestão de pessoas no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará;
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir o Controle Estatístico Processual da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Parágrafo único. O procedimento definido no caput será realizado periodicamente para apurar os indicadores de tramitação
processual, objetivando a definição de metas que assegurem a resolutividade nos processos administrativos afetos às funções
de gestão de pessoas.
Art. 2º O monitoramento processual na Secretaria de Gestão de Pessoas é atribuição indelegável dos ocupantes dos cargos:
I – de Assessor de Planejamento e Gestão;
II – de Coordenador Técnico;
III – de Coordenador de Pessoal;
IV – de Coordenador de Educação e Desenvolvimento.
Parágrafo único. Compete ao gestor, atuar proativamente para promover celeridade no recebimento e no tratamento dos
processos administrativos nas unidades subordinadas, priorizando o atendimento dos urgentes e dos mais antigos, nessa
ordem.
Art. 3º Mensalmente, a Secretaria de Gestão de Pessoas apurará e divulgará os resultados dos indicadores de tramitação
processual, além das respectivas metas, no âmbito das unidades subordinadas.
§ 1º Compete ao Comitê de Gestão de Pessoas, instância de governança institucional, a fixação das metas de desempenho a
serem alcançadas no período de controle.
§ 2º Em caso de descumprimento da meta processual fixada, o gestor deverá explicitar as circunstâncias fáticas que
inviabilizaram o atendimento, além de apresentar plano de ação para sanar as pendências.
§ 3º Os responsáveis pelo monitoramento processual deverão justificar, em até 5 (cinco) dias, a ocorrência de:
I – processos parados acima de 30 (trinta) dias;
II – processos com tempo total de tramitação superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;
III – documentos e processos não recebidos no prazo fixado na Portaria TRE-CE nº 292/2019;
IV- Índice de Atendimento à Demanda (IAD) inferior a 100% (cem por cento).
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, fixando o marco inicial para quantificação do estoque
processual para fins estatísticos.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 3 de outubro de 2019.
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
004ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
ATO ORDINATORIO
ATO ORDINATÓRIO
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Processo nº. 127-85.2019.6.06.0004 (Protocolo nº 16.252/2019)
NATUREZA: AÇÃO PENAL
INDICIANTES: DELEGACIA METROPOLITANA DE MARANGUAPE E GEORGE LOPES VALENTIM
ADVOGADO: JOÃO DEODATO CIRINO DIÓGENES CARVALHO – OAB Nº 26.009/CE
INDICIADO: JOÃO BATISTA GOMES MOTA
ADVOGADO: FRANCISCO MARDDÔNIO DE MELO XIMENES - OAB Nº 38.560/CE
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAS
A Excelentíssima Juíza Eleitoral da 4ª ZE, Marília Lima Leitão Fontoura, determinou, no termo de audiência de fls. 33/33v, a
intimação do advogado do réu, para, apresentar memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.
Expedientes Necessários.
Maranguape, 08 de outubro de 2019.
Antônia Valônia Cavalcante Holanda
Chefe de Cartório da 4ª Zona Eleitoral respondendo
006ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO DO DESPACHO
Processo N.º 10-88.2019.6.06.0006
Protocolo N.° 2.305/2019
Assunto: Prestação de Contas de Campanha. Eleições 2018.
Interessado: Partido Popular Socialista – PPS de Banabuiú
Interessado: Maria Iranete Martins Moura – Presidente
Interessado: Rute Patricia de Sales Saraiva – Tesoureira
Advogado(a): Silas Felício de Oliveira – OAB/CE N.° 25.412
R.h.
1.
Defiro como requer a parte interessada, pedido de fl. 16, concedendo prazo para que apresente, no prazo de
72h (setenta e duas horas), a documentação apontada no referido no petitório.
2.
Decorrido o prazo supra, publique-se edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, ou
Ministério Público bem como qualquer outro interessado, possa impugnar a vertente prestação de contas no prazo de 3 (três)
dias (Art. 59, “caput”, “in fine”, RTSE N.º 23.553/2017).
3.
Caso haja impugnações, estas deverão ser formuladas em petições fundamentadas dirigidas a este juízo
eleitoral, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. Serão autuadas em separado. Após, o cartório eleitoral
notificará imediatamente o candidato ou o órgão partidário, encaminhando-lhe a cópia da impugnação e dos documentos que a
acompanham, para manifestação no prazo de 3 (três) dias (Art. 59, §§ 1º e 2º, RTSE N.º 23.553/2017).
4.
Havendo ou não manifestação contra a impugnação, o cartório eleitoral cientificará o Ministério Público
Eleitoral (Art. 59, § 3º, RTSE N.º 23.553/2017).
5.
Decorrido o prazo previsto no § 2º e cientificado o Ministério Público na forma do § 3º, do Art. 59, RTSE N.º
23.553/2017, com ou sem manifestação daquele órgão, o cartório eleitoral solicitará os autos da prestação de contas à unidade
ou ao responsável pela análise técnica, providenciando, imediatamente, o apensamento da impugnação e sua pronta
devolução para a continuidade do exame.
6.
No caso de prestações de contas de candidatos não eleitos e dos órgãos de seus partidos políticos, inclusive
dos coligados, a impugnação será juntada aos próprios autos da prestação de contas, abrindo-se vista ao prestador de contas
e ao Ministério Público, na forma da parte final dos §§ 2º e 3º, da RTSE N.º 23.553/2017, e, em seguida, os autos serão
encaminhados à unidade pela análise técnica.
7.
Decorrido o prazo sem impugnações, submetam-se os autos à Comissão de Análise de Contas Eleitorais.
8.
Expedientes necessários. Após, conclusos.
Quixadá, 16 de setembro de 2019.
ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
Juiz Eleitoral da 6ª Zona Eleitoral

018ª Zona Eleitoral
Sentenças
Sentenças
Inquérito Policial nº 79-84.2019.6.06.0018 (IP n.° 266/2017)
Interessados: Ministério Público Eleitoral e outros.
Sentença.
Cls.
Cuidam os presentes autos de inquérito policial, iniciado através da Portaria da autoridade policial datada de 23/11/2016, em
que a autoridade policial apura autoria de possível crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, no município de Tarrafas/CE.
Às fls. 40/41 repousa relatório conclusivo da Polícia Federal.
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O Ministério Público, em parecer exarado às 42/43, requer o arquivamento da presente peça investigatória, uma vez que não
há indícios de materialidade delitiva, indicando que "(...) ante o exposto, o Ministério Público requer o arquivamento do
presente inquérito policial, ressalvando, porém, a possibilidade de futuro oferecimento de denúncia caso surjam novas provas ".
É o relatório. Decido.
Do que se pode constatar dos autos, a autoridade policial federal assevera não ser possível, após o lapso temporal de
investigação e diversas diligências realizadas, comprovar a materialidade delitiva, haja vista o liame subjetivo exigido no tipo do
art. 299 do Código Eleitoral.
Diante do exposto, em consonância com o parecer da representante ministerial, determino o arquivamento do presente
procedimento.
P.R.I.
Assaré/Ce, 04 de outubro de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral – 18ª ZE (Resp.)
Inquérito Policial nº 77-17.2019.6.06.0018 (IP nº 252/2016)
Interessados: Ministério Público Eleitoral e outros.
Sentença
Cls.
Cuidam os presentes autos de inquérito policial, iniciado através da Portaria da autoridade policial datada de 21/09/2016, em
que a autoridade policial apura autoria de possível crime tipificado nos art. 299 do Código Eleitoral, no município de Assaré/CE.
Às fls. 47/48 repousa relatório conclusivo da Polícia Federal.
O Ministério Público, em parecer exarado às 49/50, requer o arquivamento da presente peça investigatória, uma vez que não
há indícios de materialidade delitiva, indicando que "(...) ante o exposto, o Ministério Público requer o arquivamento do
presente inquérito policial, ressalvando, porém, a possibilidade de futuro oferecimento de denúncia caso surjam novas provas ".
É o relatório. Decido.
Do que se pode constatar dos autos, a autoridade policial federal assevera não ser possível, após o lapso temporal de
investigação e diversas diligências realizadas, comprovar a materialidade delitiva, haja vista o liame subjetivo exigido no tipo do
art. 299 do Código Eleitoral.
Diante do exposto, em consonância com o parecer da representante ministerial, determino o arquivamento do presente
procedimento.
P.R.I.
Assaré/Ce, 04 de outubro de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral – 18ª ZE (Resp.)
Inquérito Policial nº 78-02.2019.6.06.0018 (IP n°178/2016)
Interessados: Ministério Público Eleitoral e outros.
Sentença
Cls.
Cuidam os presentes autos de inquérito policial, iniciado através da Portaria da autoridade policial datada de 21/09/2016, em
que a autoridade policial apura autoria de possíveis crimes tipificados nos arts. 309 e 310 do Código Eleitoral, no município de
Assaré/CE.
Às fls. 84/86 repousa relatório conclusivo da Polícia Federal.
O Ministério Público, em parecer exarado às 87/88, requer o arquivamento da presente peça investigatória, uma vez que não
há indícios de materialidade delitiva, indicando que "(...) ante o exposto, o Ministério Público requer o arquivamento do
presente inquérito policial, ressalvando, porém, a possibilidade de futuro oferecimento de denúncia caso surjam novas provas ".
É o relatório. Decido.
Do que se pode constatar dos autos, a autoridade policial federal assevera não ser possível, após o lapso temporal de
investigação e diversas diligências realizadas, comprovar a materialidade delitiva, haja vista o liame subjetivo exigido nos tipos
dos arts. 309 e art. 310 do Código Eleitoral.
Diante do exposto, em consonância com o parecer da representante ministerial, determino o arquivamento do presente
procedimento.
P.R.I.
Assaré/Ce, 04 de outubro de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral – 18ª ZE (Resp.)
Inquérito Policial nº 76-32.2019.6.06.0018 (IP n° 259/2016)
Interessados: Ministério Público Eleitoral e outros.
Sentença
Cls.
Cuidam os presentes autos de inquérito policial, iniciado através da Portaria da autoridade policial datada de 22/10/2016, em
que a autoridade policial apura autoria de possível crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, no município de Assaré/CE.
Às fls. 77/81 repousa relatório conclusivo da Polícia Federal.
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O Ministério Público, em parecer exarado às 82/83, requer o arquivamento da presente peça investigatória, uma vez que não
há indícios de materialidade delitiva, indicando que "(...) ante o exposto, o Ministério Público requer o arquivamento do
presente inquérito policial, ressalvando, porém, a possibilidade de futuro oferecimento de denúncia caso surjam novas provas ".
É o relatório. Decido.
Do que se pode constatar dos autos, a autoridade policial federal assevera não ser possível, após o lapso temporal de
investigação e diversas diligências realizadas, comprovar a materialidade delitiva, haja vista o liame subjetivo exigido no tipo do
art. 299 do Código Eleitoral.
Diante do exposto, em consonância com o parecer da representante ministerial, determino o arquivamento do presente
procedimento.
P.R.I.
Assaré/Ce, 04 de outubro de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral – 18ª ZE (Resp.)
Sentença
Processo nº 75-47.2019.6.06.0018 (21.263/2018)
Natureza: Duplicidade/Pluralidade de inscrição
Interessado(a): Maria Neiva Barbosa
Cls.
Tratam os autos de procedimento de duplicidade de inscrições eleitorais, pertencentes à eleitora Maria Neiva Barbosa, a
mesma Maria Neiva Oliveira, verificada pelo cruzamento das informações constantes no Cadastro Nacional de Eleitores e na
base de perda e suspensão de direitos políticos da Justiça Eleitoral.
Conforme se depreende das informações contidas nestes autos, o eleitor alistou-se em 18/09/1986 nesta 18a. Zona Eleitoral
de Assaré/CE, vindo requerer posteriormente novo alistamento nesta mesma Zona Eleitoral, segundo atendimento realizado
nesta segunda oportunidade.
Pois bem, no momento do atendimento da eleitora, mais recentemente, ocorrida em 28/08/2019, em vez de realizar a operação
revisão com coleta de dados biométricos, se procedeu o alistamento da eleitora, o que findou por gerar a duplicidade por
evidente falha de atendimento e em razão da eleitora não ter apresentado seu título eleitoral. O caso em análise comporta,
desta forma, sua resolução, de ofício, por instrução do Manual de Procedimentos Cartorários da Corregedoria Regional
Eleitoral do Ceará.
Ante o exposto, considerando o parecer ministerial e em conformidade com o art. 40 da Resolução TSE nº 21.538/2003, não se
trata aqui de homônimos, gêmeos, ou caso típico de duplicidade por culpa do eleitor ao requerer dois títulos, razão pela qual
DETERMINO o devido cancelamento da inscrição mais recente (IE nº 094216620728) e a regularização da inscrição mais
antiga (IE nº 007435460701).
Cientifique-se a eleitora, inclusive para que a mesma faça nova coleta da biometria.
Registre-se no Cadastro Nacional de Eleitores.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Expedientes necessários.
Assaré/CE, 04 de outubro de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18a. Zona (Resp.)
020ª Zona Eleitoral
Despachos
Publicação e Intimação
INTIMAÇÃO
AUTOS N.º 78-93.2019.6.06.0020
PROTOCOLO Nº 11.572/2019
NATUREZA: PETIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS - EXERCÍCIO 2017
INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD DE CRATEÚS
ADVOGADO: GABRIELA BEZERRA DA SILVA, OAB/CE Nº 31.450.
Ficam INTIMADOS os interessados acima relacionados, por seu representante judicial, do despacho judicial exarado nos
autos, a seguir:
“R.H.
I. Haja vista o advento da Lei nº 13.831, de 17 de maio de 2019, que em seu art. 37, §15 dispôs que “as responsabilidades civil
e criminal são subjetivas e, assim como eventuais dívidas já apuradas, recaem somente sobre o dirigente partidário
responsável pelo órgão partidário à época do fato e não impedem que o órgão partidário receba recurso do fundo partidário”,
aceito a petição de regularização de contas apresentada pelos dirigentes em exercício à época do exercício das contas;
II. Face a certidão acima, converto o feito em diligência para determinar a intimação do partido para, no prazo de 20 dias,
apresentar as peças ausentes abaixo discriminadas, sob pena de ser indeferido o presente requerimento de regularização de
contas referente ao exercício 2017:
- Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado de Exercício, para fins de publicação no Diário da Justiça Eletrônico;
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- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
III. Por fim, conclusos.
Crateús, 08 de outubro de 2019
Débora Danielle Pinheiro Ximenes
Juíza Eleitoral”
Editais
EDITAL n.º 31/2019
(Prazo: 3 dias)
A MM. Juíza Eleitoral da 20ª Zona do Estado do Ceará, sediada em Crateús, no uso de suas atribuições legais e nos termos do
art. 83 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017,
Faz saber que foi apresentado o requerimento de regularização de contas julgadas não prestadas dos partidos abaixo
relacionados, referentes às Eleições 2018, e que qualquer partido político, coligação partidária e candidato, bem como o
Ministério Público Eleitoral ou algum outro interessado, poderá impugná-lo no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação
deste edital.
PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO SDA REPÚBLICA – PR DE IPAPORANGA

Nº DO PROCESSO
81-48.2019.6.06.0020

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, determinou a autoridade judiciária desta zona eleitoral que o
presente edital fosse publicado no DJE/TRE/CE, para os devidos fins.
Dado e passado nesta cidade de Crateús – CE, aos 08/10/2019. Eu, Océlio Saraiva Paiva, Chefe de Cartório, lavrei e conferi o
presente edital, e subscrevo.
OCÉLIO SARAIVA PAIVA
Chefe de Cartório
025ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMUNICAÇÕES – PÓLIS
SETEMBRO/2019 – (Período: 05/09/2019 A 02/10/2019).
PAD. No. 018.044/2019
Recebi hoje.
Trata-se de Relatório Analítico de Comunicações finalizadas referentes aos Óbitos e Direitos Políticos de eleitores no Cadastro
Eleitoral pertencentes a 25a ZE/CE.
Relatório extraído do Sistema Pólis que relaciona a inscrição eleitoral e os dados dos eleitores que foram CANCELADOS ou
que tiveram os direitos políticos SUSPENSOS e ainda os que tiveram seus direitos políticos reestabelecidos.
Ante o teor do relatório em anexo, registrados os códigos ASE apropriados para as inscrições relacionadas e finalizadas as
respectivas comunicações no Sistema Pólis, homologo o presente relatório e determino seu arquivamento.
Expedientes necessários.
Granja/CE, 02 de outubro de 2019.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª ZE
Editais
EDITAL Nº 98/2019
O Dr. Hugo Gutparakis de Miranda, Juiz Eleitoral respondendo pela 25.ª Zona do Estado do Ceará, sediada em Granja, na
forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foram CANCELADOS PELO ASE 019
(FALECIMENTO) as inscrições dos eleitores referente ao mês de SETEMBRO de 2019 conforme relatório anexo.
FAZ SABER, ainda, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que foram SUSPENSOS OS
DIREITOS POLÍTICOS, por condenação criminal transitada em julgado e interdição por capacidade civil absoluta e
RESTABELECIDOS os direitos políticos dos eleitores especificados no relatório analítico de comunicação do sistema PÓLIS
em anexo, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa e para fins de direito, mandou passar o presente Edital que
será afixado no local de costume, aos 02 dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove (2019). Eu, ________, Rita de
Cascia de Paula, servidora da 25ª zona, o digitei e o subscrevi.
Publique-se.
Dado e passado no Cartório Eleitoral desta 25.ª Zona de Granja/CE, aos 02 dias de outubro de 2019.
Hugo Gutparakis de Miranda
Juiz Eleitoral respondendo pela 25ª ZE
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031ª Zona Eleitoral
Decisões
INTIMAÇÃO DE DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017
PROTOCOLO N.º 9.601/2018
PROCESSO N.º 21-76.2018.6.06.0031
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO 2017
INTERESSADO(S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA/BARBALHA; GERALDO SINEZIO SOBRINHO,
PRESIDENTE; LIVIO CAVALCANTE AZEVEDO, TESOUREIRO
ADVOGADO(S): ROBERTO RUY COELHO CORREIA (OAB/CE N.º 22583)
DECISÃO
Cuidam-se de embargos declaratórios opostos pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em face da sentença acostada às
folhas 122/122v..
A parte demandada alega, em síntese, que a sentença foi contraditória ao classificar como grave a ausência de comprovação
de remessa da Escrituração Contábil à Receita Federal e do Livro Diário e Razão, assim como foi omissa ao não estipular a
sanção aplicável ao caso em estudo.
Instado a se Manifestar, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento dos presentes embargos.
É o que importa relatar. DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO:
De início, os embargos declaratórios são recursos de fundamentação vinculada, somente sendo cabíveis na hipótese de
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão guerreada.
É certo que, segundo pacífico entendimento da jurisprudência, o magistrado não precisa se manifestar sobre todas as
alegações e pontos questionados pelas partes, basta apresentar as razões suficientes para embasar a sua decisão.
Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração no Edcl no MS n. 21.315/DF, Rel Min. Diva
Malerbi, analisando esse meio recursal sob a égide do novo Código de Processo Civil: “PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
No caso sob exame, a agremiação partidária sustenta que a sentença fora contraditória ao qualificar como grave a ausência de
comprovante de remessa da Escrituração Contábil Digital à Receita Federal do Brasil, além da não apresentação da versão
digital dos Livros Diário e Razão.
Na forma do artigo 29, inciso I, da Resolução n. 23.464/2015, o processo de prestação de contas deve ser instruído com o
comprovante de remessa, à Receita Federal, da escrituração contábil digital. De acordo com o artigo 26 do mesmo estatuto
normativo, a escrituração digital compreende a versão digital dos livros Diário e Razão.
Não se trata de mera irregularidade formal, como sustenta a combatente defesa, mas de vício grave, já que a ausência de
remessa da escrituração impede a Receita Federal de analisar os dados financeiros da agremiação.
Nessa toada, trilha o TRE/CE, por todos:
Prestação de Contas. Exercício financeiro 2016. Resolução TSE nº 23.464/2015. Irregularidades. Contas zeradas. Abertura de
conta bancária. Inexigibilidade. Art. 6º, § 1º da Resolução TSE nº 23.464/2015. Não apresentação dos livros diário e razão.
Ausência de envio para a Receita Federal da escrituração contábil. Falhas graves. Impossibilidade de fiscalização integral das
contas. Desaprovação.
1. Cuida-se de Prestação de Contas do Partido Trabalhista do Brasil do Ceará PTdoB / CE, Diretório Regional, relativa ao
exercício financeiro de 2016.
2. A legislação aplicável ao caso é a Lei nº 9.096/95 e a Resolução TSE nº 23.464/2015.
3. Sem maiores delongas, após a análise das contas pela Secretaria de Controle Interno deste Regional e pela Procuradoria
Regional Eleitoral, bem como a devida intimação e manifestação dos Requerentes, restaram não sanadas as seguintes
irregularidades: intempestividade da apresentação das contas, ausência de apresentação do livro diário e razão, ausência de
apresentação do comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração contábil digital, bem como ausência de
abertura de conta bancária e, em consequência, da apresentação dos respectivos extratos bancários.
4. De logo, cabe destacar que a intempestividade da apresentação das contas é mero vício formal, incapaz de, por si só,
avocar a desaprovação das contas.
5. Já com relação à ausência de apresentação do livro diário e razão cabe destacar que o art. 25 da Resolução TSE nº
23.464/2015 determina que os partidos adotem a escrituração contábil digital, independentemente da existência ou não
da movimentação financeira de qualquer natureza de recurso. Compõem a escrituração contábil digital tanto o livro
diário, como o livro razão, documentos estes inexistentes nos autos . Dessa forma, conclui-se pela gravidade da
irregularidade referente à ausência dos livros diário e razão nos autos, até mesmo para comprovação da alegada
ausência de movimentação financeira. Precedentes Regionais (grifamos).
6. Por sua vez, a ausência de apresentação do comprovante de remessa, à Receita Federal do Brasil, da escrituração
contábil digital , quando analisada em conjunto, fragiliza, ainda, mais a análise da presente prestação de contas pela
Justiça Eleitoral, bem como pelo próprio órgão de fiscalização federal (grifamos) .
7. Por fim, em relação à ausência de abertura de conta bancária, bem como a não apresentação dos respectivos extratos
bancários, cabe ressaltar que a Resolução TSE nº 23.464/2015 em seu art. 6º, § 1º traz ressalva à necessidade de abertura de
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conta bancária. Dessa forma, tendo em vista a apresentação das contas zeradas, bem como a suscitada ausência de
recebimento de recursos, torna-se inexigível a abertura de conta bancária pela Agremiação Partidária Requerente.
8. Por fim, cabe suscitar que causa estranheza a ausência de arrecadação de recursos, ainda que estimável em dinheiro,
conforme se constata à fl. 17, por parte da Agremiação Partidária já que esta tem custos para manter-se, inclusive, os
honorários do advogado e da contadora que subscrevem a presente prestação de contas.
9. Em tempo, convém suscitar que apesar da ausência dos mencionados documentos, que impossibilitaram a apreciação por
completo da presente prestação de contas, conclui-se que foram estas devidamente prestadas e apresentados os documentos
do art. 29 da Resolução TSE nº 23.464/2015, ainda que incompletos, não merecendo prosperar a tese ministerial de
julgamento das contas como não prestadas e sim pela desaprovação destas, nos termos do art. 46 da Resolução TSE nº
23.464/2015.
10. Convém ressaltar, ainda, que a sanção prevista na Resolução TSE 23.464/2015 restringe-se à devolução da importância
apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). Constatando-se a inexistência de recebimento de
recursos do fundo partidário pelo Partido Requerente, não há penalidade prática a ser imposta.
11. Por fim, não tendo restado comprovado nos autos qualquer conduta dolosa que importe em enriquecimento ilícito ou lesão
ao patrimônio do partido por parte dos dirigentes partidários Thiago Camilo Ciriaco e Maria Elenilde Americo Martins, não há
como responsabilizá-los pessoalmente seja na seara cível, seja na seara criminal, nos termos do art. 51 da Resolução TSE nº
23.464/2015.
12. Assim sendo, concluindo-se que a ausência de apresentação dos documentos exigidos na legislação impossibilitou a
integral fiscalização das presentes contas, outra medida não resta senão a sua desaprovação.
13. Contas desaprovadas.(TRE-CE - PC: 5751 FORTALEZA - CE, Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO,
Data de Julgamento: 03/07/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 121, Data 05/07/2018, Página
7/8)
Os argumentos aqui lançados são os mesmos que fundamentaram a sentença de desaprovação de contas. Pretende o
embargante, por via inadequada, a modificação da sentença. Não há que se confundir omissão/contradição com provimento
jurisdicional contrário ao interesse da parte, que deveria ser objeto de questionamento através do recurso de apelação. Nesse
sentido, é o entendimento do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. QUESTÃO
PRECLUSA. ART. 473 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos
de Declaração, cuidando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de
obscuridade, contradição ou omissão no do julgado. 2. Dest'arte, infere-se que, a par da pacífica orientação acerca da
natureza recursal dos Declaratórios, estes não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida,
mas, apenas, à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos de obscuridade, contradição ou omissão. Não tem,
pois, de regra, caráter substitutivo ou modificativo, ou seja, o condão de alterar, livre e substancialmente, o decisório, em seu
dispositivo, mas,sim, aclarar ou integrar, razão por que seu processamento não é norteado pelos princípios do contraditório e
da igualdade (STJ, EDcl no AgRg no Ag 1317568 / PREMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0104315-4, j. 17/12/2013).
STJ-0439328) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO
ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 41 DA LEF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada
ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede
de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº
377.005/DF (2013/0238367-7), 2ª Turma do STJ, Rel. Mauro Campbell Marques. j. 05.12.2013, unânime, DJe 11.12.2013).
Igualmente, não vislumbro a apontada omissão em razão da ausência de especificação da sanção a ser aplicada no caso
concreto. De acordo com a nova redação conferida ao artigo 37 da Lei n. 9.096/1995 pela Lei n. 13.165/2015, a única sanção
prevista para desaprovação de contas do partido político é a “devolução da importância apontada como irregular, acrescida de
multa de 20%”, o que somente é aplicável a irregularidades decorrentes da utilização dos recursos do Fundo Partidário. Não é
o caso dos autos.
A propósito de discussão sobre esse ponto, não se aplica a sanção consistente na perda da agremiação de receber quota do
fundo partidário no ano seguinte, como sugere o Ministério Público Eleitoral. Com efeito, a sanção prevista no artigo 25 da Lei
n. 9.504/97 somente incidirá para os casos de descumprimento das normas referentes à arrecadação e aplicação
estabelecidas na própria lei das eleições (Lei n. 9.504/97).
Não se fixou sanção porque inexistente previsão normativa de penalidade a ser imposta. Por consequência, não há omissão no
conteúdo da sentença.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos polo Partido Democrático Trabalhista (PDT), posto
que se trata de mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida.
Intimem-se.
Se necessário, UTILIZE-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, TERMO DE COMPROMISSO E ALVARÁ DE
CURATELA PROVISÓRIA, FICANDO O(S) DESTINATÁRIO INTIMADO(S), PELO SÓ RECEBIMENTO DESTA, dispensada
a elaboração de qualquer outro expediente.
Barbalha/CE, 07 de outubro de 2019.
Marcelino Emidio Maciel Filho
Juiz Eleitoral
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044ª Zona Eleitoral
Editais
INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS INDEFERIDAS
EDITAL Nº 52/019
Prazo: 05 (cinco) dias
RAES – INSCRIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS INDEFERIDAS
O Doutor WILSON DE ALENCAR ARAGÃO, MM. Juiz Eleitoral desta 44ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições
legais, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os eleitores listados abaixo
tiveram seus requerimentos de alistamento, revisão ou transferência eleitoral INDEFERIDOS, no mês de setembro de 2019,
pelos motivos indicados, nos termos da Resolução TSE n.º 21.538/2003, podendo interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da publicação, conforme dispõe o artigo 17, §1º, do referido diploma legal.
Inscrição
Nome
Operação
Motivo do indeferimento
042283220710
Francisco Marcílio Pessoa
Transferência
Domicílio
039371500760
Francisco José Oliveira da Silva
Transferência
Domicílio
013645230744
Ana Lúcia Silva Rodrigues
Transferência
Domicílio
082065890760
Leonardo Silva Rodrigues
Transferência
Domicílio
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Juiz que fosse afixado o presente Edital no local de costume
do Cartório Eleitoral, e enviada a matéria para publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE do TRE/CE. Dado e passado
nesta cidade de Santana do Acaraú, Estado do Ceará, aos 3 (três) dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove (2019).
Eu, Maria Clécia Alves de Oliveira, Chefe do Cartório Eleitoral, o subscrevo.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz da 44ª Zona Eleitoral
045ª Zona Eleitoral
Decisões
PUBLICAÇÃO/INTIMAÇÃO
Processo: 36-66.2019.6.06.0045 (Prot. n° 12.487/2019)
Natureza: Prestação de contas – exercício 2018
Interessado: DEMOCRATAS – DEM/Massapê
Presidente: Francisco José Dias Nascimento
Tesoureiro: Sérgio Luiz Marques
Esfera superior: Diretório Estadual do DEM
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se de processo autuado a partir de informação prestada pelo Cartório Eleitoral a respeito da inadimplência do partido
DEMOCRATAS - DEM da circunscrição de Massapê/CE, que não apresentou as contas do exercício de 2018.
Consta nos autos que durante o trâmite o órgão partidário perdeu a vigência, razão pela qual foram intimados os
representantes da época das contas (Presidente: Francisco José Dias Nascimento – fl. 06 e Tesoureiro: Sérgio Luiz Marques –
fl. 18), bem como o Diretório Estadual, na qualidade de esfera partidária imediatamente superior, com a advertência de que o
não cumprimento da obrigação resultaria no julgamento das contas como “não prestadas” (AR Correios – fl. 18 e mandado – fl.
17 - art. 28, §§ 4º e 5º e art. 30, I, "a", da RTSE n.º 23.546/2017).
Os representantes partidários deixaram transcorrer prazo "in albis", nos momentos oportunizados para que se manifestassem.
Certificado nos autos que inexistiu o repasse de recursos do fundo partidário (estadual ou nacional), nem houve o registro de
doação, tampouco a movimentação financeira de valores (certidão fl. 18v).
Apresentado relatório técnico, o Ministério Público Eleitoral se manifestou no sentido de que as contas sejam consideradas
“não prestadas”, em virtude da omissão verificada (fls. 24/25).
É, em suma, o relatório.
Os partidos políticos estão obrigados a enviar à Justiça Eleitoral, anualmente, até o dia 30 de abril, a prestação de contas do
exercício, havendo ou não movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, consoante o art. 32, da Lei n.
9.096/95, c/c art. 28, RTSE n. 23.546/2017. No presente caso, os representantes partidários se omitiram desse dever legal,
pois deixaram o prazo exaurir, nos momentos oportunizados para a manifestação.
Registre-se que não há informações de que o órgão municipal do DEMOCRATAS - DEM/Massapê tenha o recebimento
recursos oriundos do Fundo Partidário transferidos/repassados das esferas partidárias estadual e nacional.
Há de se considerar que o órgão partidário municipal do DEM/Massapê esteve constituído no interstício de 05/07/2018 a
30/06/2019, conforme informações constantes nos autos, razão pela qual foram intimados os representantes da época, além
de seu diretório estadual (art. 28, §§ 4º e 5º, RTSE n. 23.546/2017).
Diante do que consta dos autos, o julgamento dessas contas como “não prestadas” é medida que se impõe, com fundamento
no art. 46, IV, "a", RTSE n. 23.546/2017, tendo como consequência para o DEMOCRATAS de Massapê/CE a proibição do
recebimento de quotas oriundas da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até a efetiva
apresentação das contas (art. 48 – RTSE 23.546/2017).
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Ressalto, por oportuno, que a aplicação do art. 42 da Res. TSE nº 23.571/2018 está suspensa em razão da ADI 6032 MC/DF
(suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias julgadas
como não prestadas, devendo o órgão ser inativado e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, notifiquem-se os órgãos estadual e nacional acerca do inteiro teor desta decisão, registrando-a no
Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), da Justiça Eleitoral (art. 9º, II, RTSE 23.384/2012).
Disponibilize-se os autos ao Ministério Público Eleitoral para medidas que entender pertinentes.
Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Massapê, 07/10/2019
Gilvan Brito Alves Filho
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
Autos: 50-50.2019.6.06.0045 (Petição)
Protocolo: 22.454/2019
Requerente: FRANCISCO LUCILANE DA SILVA (candidato a vereador – Eleições 2012)
Advogado: JOÃO TOMAZ NETO (OAB-CE 24.170)
DECISÃO
R. H.
Trata-se de entrega da prestação de contas final de FRANCISCO LUCILANE DA SILVA, candidato ao cargo eletivo de
vereador do município de Senador Sá/CE, nas Eleições Municipais 2012, cujas contas foram julgadas como não prestadas,
conforme consta dos autos nº 49-75.2013.6.06.0045.
Em virtude de não poder ser objeto de novo julgamento, a prestação de contas deve ser considerada para efeitos de
divulgação e regularização da situação no cadastro eleitoral do candidato, de acordo com o art. 51, § 2º da Resolução TSE nº
23.376/2012.
Encaminhe-se para recepção no setor competente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Após registre-se o ASE 272,
motivo/forma 2 (apresentação de contas – extemporânea) para o eleitor, a fim de cessar automaticamente o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral, haja vista o fim do período correspondente ao mandato ao qual concorreu, o que faço
com fulcro no art. 53, § 2º, da Res-TSE nº 23.372/2012 e Súmula TSE nº 42.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários. Ciência ao MPE.
Após, findo o tríduo recursal, arquive-se.
Massapê, 07/10/2019
Gilvan Brito Alves Filho
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
Autos: 49-65.2019.6.06.0045 (PC)
Protocolo: 22.332/2019
Requerente: MARIA DE FÁTIMA MARQUES MOURA (candidata a vereador – Eleições 2012)
Advogado: JOÃO TOMAZ NETO (OAB-CE 24.170)
SENTENÇA
Trata-se de prestação de contas de campanha referentes às Eleições de 07 de outubro de 2012, apresentada por MARIA DE
FÁTIMA MARQUES DE MOURA, candidata ao cargo eletivo de vereadora do município de Massapê, devidamente
qualificado(a) nos autos, com observância aos requisitos estabelecidos pela Lei 9.504/97 e Resolução TSE nº 23.376/2012.
O relatório final aponta que a candidata não movimentou recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, tendo ela renunciado
ao pleito de 2012, conforme documentos carreados nos autos e indica como falha a intempestividade na entrega das contas (fl.
34).
O Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalva (fl. 35).
É o relatório. Decido.
A princípio, ressalta-se que o dever de prestar contas é aplicado a todos os candidatos, no entanto, analisando-se o presente
caso, constata-se que a candidata renunciou, mas deixou de prestar informações quanto ao período em que participou do
processo eleitoral, mesmo que não tendo realizado campanha (art. 35, § 5° - RTSE n° 23.376/2012).
Nos autos foi certificado que não houve abertura de processo específico para apurar as contas antes deste. Também não há
comprovação de movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro em prol da candidata, a única falha
apontada é a intempestividade.
Diante disso, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 51, inciso II, da Resolução TSE nº
23.376/2012, julgo APROVADAS COM RESSALVA as contas da candidata.
Registre-se no histórico da eleitora/candidata o ASE 272-2
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 56 da Resolução TSE nº 23.376/2012 sem manifestação da parte interessada, arquivese.
Massapê, 07 de outubro de 2019.
Gilson Brito Alves Filho
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
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Autos: 51-35.2019.6.06.0045
Protocolo: 23.086/2019
Interessado(a): MARIA MARGARIDA PONTE
DECISÃO
Vistos, etc.
Cuidam os presentes autos de requerimento formulado pela eleitora desta 45ª ZE, Srª. MARIA MARGARIDA PONTE, inscrição
n° 0156.3083.0787, em situação “regular”, solicitando expedição de certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado, em
razão de se encontrar em estado precário de saúde, com dificuldade para o exercício do voto, decorrente de deficiência visual
e de acometimento de alzheimer (fl. 07).
Indo os autos com vista, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pela concessão de certidão de quitação eleitoral por tempo
indeterminado (fl. 09).
É o breve relatório. Decido
A Constituição Federal, em seu art. 14, § 1º, inc. II, b, faculta aos maiores de 70 anos o exercício do voto, por outro lado, a
Resolução – TSE N.º 21.920/2004 assegura aos deficientes, bem como aqueles cuja natureza e situação impossibilitem ou
tornem extremamente oneroso o exercício do voto, a possibilidade de obtenção de certidão de quitação eleitoral com prazo de
validade indeterminado, para fins de comprovação de regularidade com as obrigações eleitorais perante a outros órgãos.
Diante do exposto, levando-se em consideração que a comprovação da situação médica da requerente foi acostada nos autos
e em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, DETERMINO a expedição de certidão de quitação eleitoral por
tempo indeterminado em favor da eleitora MARIA MARGARIDA PONTE, com fundamento no art. 2º da Resolução
21.920/2004.
Conforme o Provimento – CGE N.º 6/2009, efetue-se a anotação na inscrição do eleitora-requerente do ASE 396 –
Motivo/Forma 4 (que informará da dificuldade para o exercício do voto, inibindo a geração de débitos por ausência às urnas).
Publique-se através do DJE – Diário da Justiça Eletrônico. Após, arquive-se.
Massapê/CE, 07/10/2019.
Gilvan Brito Alves Filho
Juiz Eleitoral da 45ª ZE
057ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo nº. 29-38.2019.6.06.0057
Classe: Prestação de Contas Anual de Partido – 2018
PARTIDO 40 – Partido Socialista Brasileiro - PSB - Guaiúba
Advogados: ADRIANO CANDIDO DE CASTRO - OAB/CE: 19.566 e FLAVIO FROTA SILVA GUIMARÃES - OAB/CE: 22.488
SENTENÇA
Vistos etc.
Trata-se da Prestação de Contas do PARTIDO 40 – Partido Socialista Brasileiro - PSB, do Município de Guaiúba, referente ao
exercício financeiro de 2018.
O Partido Socialista Brasileiro - PSB, do Município de Guaiúba, apresentou as contas partidárias do exercício de 2018,
tempestivamente, aos 01/03/2019.
A Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos foi apresentada na fl. 02, de acordo com o art. 32, § 4º, da Lei
9.096/95, com alteração da Lei nº. 13.831, de 17 de maio de 2019, que disciplina que os órgãos partidários municipais que não
hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos
contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável
partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos
nesse período.
Publicado o edital da declaração de ausência de movimentação de recursos no Diário da Justiça Eletrônico com o nome da
agremiação partidária e dos respectivos responsáveis, o prazo para impugnação decorreu sem que nada fosse apresentado ou
requerido, conforme certidão de fl. 24.
Foram juntadas as informações bancárias e as informações acerca do repasse de recursos do fundo partidário nas fls. 27 e 28.
A análise técnica de fl. 30/30v não constatou qualquer irregularidade nas contas do partido.
O Ministério Público Eleitoral, através do parecer de fl. 32, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas.
É o breve relato.
Vieram-me conclusos.
Compulsando os autos, especialmente a documentação de fls. 27 e 28, verifica-se que não houve arrecadação de recursos ou
efetuação de gastos pela agremiação partidária, conforme a declaração de ausência de movimentação financeira apresentada
na fl. 02, em consonância com a disciplina do art. 32, § 4º, da Lei 9.096/95.
Diante do exposto, julgo aprovada a prestação de contas do exercício financeiro de 2018 do PARTIDO 40 – Partido Socialista
Brasileiro - PSB, do Município de Guaiúba, nos termos do artigo 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/17.
Transitado em julgado, proceda-se à devida anotação no Sistema SICO, empós, arquivem-se os autos.
P.R.I.
Pacatuba, 20 de setembro de 2019.
Giancarlo Antoniazzi Achutti
Juiz Eleitoral da 57ª ZE/CE
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060ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo nº: 40-58.2019.6.06.0060
Representante: Partido Democrático Trabalhista – PDT/Acopiara
Advogado do Representante: Francisco Marlúcio Paz Lima Júnior, OAB/CE 29.614
Representados: Maria Elizângela de Carvalho; Antônio Almeida Neto
Advogado(s) do(s) Representado(s): Josafá Alves de Oliveira OAB/CE: 28.361; Janaína Holanda Rocha Gurgel,
OAB/CE 10.075.
SENTENÇA
Vistos, etc.
Trata-se de representação por propaganda eleitoral antecipada apresentada por Partido Democrático Trabalhista, PDT, em
face de Elisangela do Umari e Antônio Almeida Neto.
Para tanto, afirma que os representados, em conluio, realizaram propaganda eleitoral antecipada quando veiculou, por meio de
whatsapp, obra do município em seu favor.
A representada Elisângela apresentou resposta às fls. 11, dos autos, e pugnou pela improcedência da representação
suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência.
Às fls. 27, dos autos, o representado Antônio Almeida Neto apresentou resposta pela improcedência da representação.
Com vista dos autos, o Ministério Público exarou parecer pela procedência parcial com a condenação da Elisângela do Umari
na pena pela prática de propaganda eleitoral antecipada com a absolvição do representado Antônio Almeida Neto
Decido.
Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, esta se confunde com o próprio mérito da representação de forma que passo a
analisá-la com o mérito.
Diz o art. 36-A, da Lei 9.504/97:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura
dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de
rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados
que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de
comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.
§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura
dos meios de comunicação social.
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura,
das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão.
Analisando a mídia acostada ao pedido vestibular verifica-se que o Sr. Antônio Almeida Neto sequer está no local dos fatos
sendo apenas citado o seu nome.
No que tange a representada Elisângela, foi dito por um interlocutor não identificado "obra através da Eliana" e, mais adiante,
por outro interlocutor não identificado, "futura candidata a vereadora que nós vamos apoiar".
Ora, o próprio caput do art. 36-A, acima transcrito, afirma " desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à
pretensa candidatura". Como se não bastasse, a representada sequer tece comentários quanto suposta candidatura sendo
alvo de palavras de terceiros.
Assim, verifica-se que não houve pedido explícito de voto não sendo possível caracterizar a conduta como propaganda
eleitoral extemporânea.
Este também é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DEPUTADOS FEDERAL E ESTADUAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APOIO POLÍTICO EM CULTO RELIGIOSO.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. ART. 36–A, DA LEI N°
9.504/1997. PRECEDENTES. ART. 37, § 4º, DA LEI Nº 9.504/1997. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. <br>1. A configuração de propaganda eleitoral
antecipada requer a existência de elementos que denotem pedido explícito de voto, desbordando dos limites do art.
36–A da Lei nº 9.504/97. <br>2. No caso, as mensagens impugnadas, ainda que anunciadoras de possível candidatura,
estão desatadas de pedido explícito de voto e albergadas pelas liberdades de informação e de manifestação, que,
consoante a jurisprudência desta Corte, não configuram a propaganda eleitoral extemporânea. <br>3. Quanto á
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alegação de violação do art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, observa–se que a matéria não foi objeto de análise no
acórdão recorrido, nem ventilada em sede de embargos de declaração, de modo que a discussão carece do requisito
do prequestionamento. <br>4. Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a conclusão
da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida. <br>5. Agravo interno a que se nega provimento. (Recurso
Especial Eleitoral nº 060045773, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 170, Data 03/09/2019)
Dito isto, diante das considerações acima apontadas, julgo improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, por não
verificar a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada.
Intimem-se as partes.
Com o trânsito, arquive-se.
Acopiara, 08/10/2019.
FRANCISCO HÍLTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
JUIZ ELEITORAL DA 60ª ZONA
065ª Zona Eleitoral
Decisões
PARCELAMENTO DE MULTA
PROCESSO Nº 165-16.2016.6.06.0065 (Protocolo 134.867/2016)
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2016
CANDIDATOS: ERIBERTO DE SA PONTE JUNIOR; JOAQUIM FLAVIO DE MESQUITA (VICE-PREFEITO) - NÚMERO: 45
CARGOS: PREFEITO E VICE-PREFEITO
PARTIDO: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
MUNICÍPIO: CARIRÉ - CE
ADVOGADO: FRANCISCO QUIRINO RODRIGUES PONTE JUNIOR. OAB/CE Nº 20.614
DECISÃO (TORNA-SE SEM EFEITO A PUBLICADA NO DJE Nª 179 PÁGS 50/52)
Vistos etc.
ERIBERTO DE SÁ PONTE JUNIOR e JOAQUIM FLÁVIO DE MESQUITA, solicitam por intermédio da petição, de fls. 270, o
parcelamento da multa que lhes foram impostas por esta Justiça Especializada pela prática de extrapolação do limite de gastos
com despesas de aluguel de veículos automotores no limite de 20% do total dos gastos de campanha nas Eleições 2016, que
foi de R$ 24.186,60 em R$ 3.662,68, ou seja 43,09% do total, portanto, mais que o dobro do limite estabelecido, infringindo o
que dispõe o art. 38, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
Os interessados requerem que a multa de R$ 3.662,68 (tres mil seiscentos e sessenta e dois reias e sessenta e oito centavos)
imposta a cada um, fixada na sentença de fls. 199/203, seja dividida em 36 (trinta e seis) parcelas tendo vista a onerosidade e
a incapacidade econômica alegada.
Instado, o Ministério Público Eleitoral opinou pela concessão do pedido de parcelamento da multa em 10 (dez) parcelas.
É o relatório, no essencial.
Tal previsão legal, no âmbito do TRE-CE, resta disciplinada detalhadamente no Manual de Procedimentos Cartorários na
Seção VII – PARCELAMENTO MULTA, itens 13.64 a 13.76, constando expressamente no item 13.66 que (verbis): "A definição
do número de parcelas, até o limite legal, dependerá da apreciação do caso concreto pelo Juiz Eleitoral, considerando a
gravidade da conduta, o valor da multa e a capacidade financeira do devedor…)".
O requerimento em análise encontra fundamento legal no artigo 11, §8º, inciso III, e §11, da Lei n.º 9.504/1997 e artigo 10 da
Lei n.º 10.522/2002. Trata-se, com efeito, de corolário da regra disposta no artigo 805, caput, do CPC.
O parcelamento de multas devidas à Fazenda Pública tem previsão legal na Lei nº 10.522/2002, especialmente em seus
artigos 10 e 11, a critério da autoridade competente, tendo como limite máximo a quantidade de 60 (sessenta) parcelas.
Acerca do assunto sobre parcelamento em multa de prestação de contas, trazemos recente julgado abaixo colacionado, in
verbis:
Processo RE 42928 ITABIRITO - MG
Recorrente : JOSÉ MARIA GONÇALVES DOS SANTOS,
Recorrido : JUSTIÇA ELEITORAL
Publicação DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 07/04/2017
Julgamento 30 de Março de 2017
Relator RICARDO TORRES OLIVEIRA
Ementa
ACÓRDÃO RECURSO ELEITORAL Nº 429-28.2016.6.13.0133
133ª Zona Eleitoral de Itabirito-MG Recorrente: José Maria Gonçalves dos Santos, candidato a Vereador, eleito Recorrida:
Justiça Eleitoral Relator: Juiz Ricardo Torres Oliveira Recurso Eleitoral. Prestação de Contas. Vereador. Eleições 2016.
Desaprovação das contas. Aplicação de multa no valor equivalente a cem por cento da quantia que excedeu o limite
estabelecido. Inobservância dos requisitos estabelecidos na Lei n.º 9.504/97 e na Resolução n.º 23.463/2015/TSE. O candidato
extrapolou o limite de gastos determinado pelo e. TSE para a realização da campanha eleitoral para o cargo de Vereador no
município de Itabirito/MG. O candidato gastou a quantia de R$ 28.075,55 (vinte e oito mil, setenta e cinco reais e cinqüenta e
cinco centavos), extrapolando, por conseguinte, o valor fixado pelo e. TSE (R$ 16.489,22), no montante de R$ 11.566,85 (onze
mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Falha essa que compromete a confiabilidade das contas.
Não aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso a que se nega provimento. Desaprovação das
contas.
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Manutenção do parcelamento da multa em 10 parcelas. ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,
à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Belo Horizonte, 30 de março de 2017. Juiz
Ricardo Torres Oliveira Relator
Decisão
Negaram provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.
No entanto o requerimento do parcelamento de multa eleitoral depende da comprovada hipossuficiência econômica do
devedor, o que não restou comprovado na petição, impossiblitando o julgador analisar a sua situação econômico-financeira,
porém não se nega a possibilidade de parcelamento de multa, que é considerada medida necessária, inclusive para possiblitar
o próprio adimplemento do débito.
Acerca do assunto em comento trazemos recente julgado abaixo relacionado, in verbis:
Processo RE 1191 VÁRZEA PAULISTA - SP
RECORRENTE : NILSON SOLLA, RECORRENTE : RILDO DA SILVA, RECORRIDO : MM. JUÍZO DA 242ª ZONA
ELEITORAL DE VÁRZEA PAULISTA
Publicação DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 18/07/2017
Julgamento 7 de Julho de 2017
Relator MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA
Ementa
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. COBRANÇA DE MULTA ELEITORAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE MULTA
ELEITORAL EM 60 VEZES. INDEFERIDO. PAGAMENTO EM 10 PARCELAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES
FINANCEIRAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
- O deferimento do parcelamento de multa eleitoral depende da comprovada hipossuficiência econômica do devedor, o que não
restou comprovado. Assim, o deferimento do parcelamento da multa eleitoral em 10 vezes não é desarrazoado, inadequado ou
excessivamente oneroso aos recorrentes.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Decisão
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.
Diante de todo o exposto, acolhendo a manifestação ministerial, DEFIRO os pedidos formulados por ERIBERTO DE SÁ
PONTE JUNIOR e JOAQUIM FLÁVIO DE MESQUITA para conceder-lhes o parcelamento da multa em 10 (dez) parcelas
mensais e sucessivas no valor de R$ 366,27 (trezentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), acrescidas das
devidas correções monetárias.
O Cartório Eleitoral deverá emitir, até o dia 10 de cada mês, a GRU para recolhimento, ficando consignado que o
prazo final para pagamento de cada parcela será o último dia de cada mês e que os valores em atraso serão cobrados com
base no valor correspondente ao mês do efetivo pagamento.
Os interessados deverão apresentar os comprovantes de pagamento no Cartório Eleitoral após o pagamento para juntada
aos presentes autos das parcelas pagas, sob pena de serem adotadas as providências contidas no art. 3º da
Resolução nº 21.975/2004 do Tribunal Superior Eleitoral.
Cientifique-se os interessados de que, em caso de falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou de 1 (uma)
parcela, estando pagas todas as demais, implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito à Procuradoria da
Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União (art.12 e 14-B da Lei nº 10.522/2002).
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Cariré/CE, 04 de outubro de 2019.
ALDENOR SOMBRA DE OLIVEIRA
Juiz Eleitoral da 65ª ZE - Cariré
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
Autos n.º 20-52.2019.6.06.0029 (Prot. nº 8177/2019)
Assunto: Requerimento de Regularização – PC - Eleções 2018
Interessado: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
Município: Groaíras
PRESIDENTE: FRANCISCO ADHEMAR ALBUQUERQUE
TESOUREIRO(A): ATILA ARAGAO ALBUQUERQUE
ADVOGADO: Charles Antônio Ximenes Paiva, OAB - CE Nº 36025
Ficam INTIMADOS(AS) OS(AS) INTERESSADOS(AS), ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO acima relacionado (procuração à
fls.07 dos autos), acerca da Sentença exarada às fls. 38/40 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo, para, caso
queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias, contados desta publicação (art. 88 da Resolução TSE n.º 23.553/2017):
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização da situação da prestação de contas relativa ao pleito de 2018 do Partido dos
Trabalhadores - PT de Groaíras-Ce, apresentado em 24/04/2019 e conforme previsão do art. 83 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
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Em 18/06/2019 foi publicado, com prazo de 5 (cinco) dias (art. 59 da Res. TSE 23.553/2017), no átrio do Cartório Eleitoral e no
DJE, o Edital nº 35/2019 com a finalidade de que o Ministério Público ou qualquer partido político pudesse impugnar a
prestação de contas apresentada. Nada foi requerido ou interposto, conforme certidão do chefe do cartório eleitoral às fls. 11.
Através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE do TRE-CE (fls. 24/25), o partido foi intimado a apresentar a
seguinte documentação prevista nos arts. 56, II, "f", da Res. TSE 23.553/2017: instrumento de mandato para constituição de
advogado assinado pelo tesoureiro do partido. Às fls. 27/29, o partido apresentou a documentação e regularizou a situação.
Em parecer conclusivo às fls. 32/33, houve manifestação do analista do Cartório Eleitoral pelo deferimento deste requerimento
de regularização, acescentando a não existência do registro de repasse de recursos do Fundo Partidário ao PT de Groaíras no
ano pleito de 2018.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se às fls. 36 pela prestação e aprovação das contas em análise.
É o breve relatório. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Analisando a documentação presente nos autos, observa-se que a prestação de contas de campanha da agremiação partidária
requerente já havia sido objeto de apreciação pela Justiça Eleitoral nos autos nº 43-32.2018.6.06.0065, protocolo nº
34.262/2018, ocasião em que as contas foram consideradas não prestadas. O procedimento de regularização de contas tem
por objetivo exclusivamente reverter os efeitos das sanções aplicadas em decorrência do julgamento de contas não prestadas.
O requerimento de regularização ora em análise está previsto nos §§ 1º e 2º do art. 83 da Res. TSE nº 23.553/2017, abaixo
transcrito parcialmente:
"Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
...§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o interessado pode requerer, na forma
do disposto no §2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
… I – No caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e reverter a situação do
registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou municipal.
§ 2º O requerimento de regularização: I - pode ser apresentado: ...b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da cota
do Fundo Partidário esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;
...III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 utilizando-se, em relação aos dados, o Sistema
de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de contas, no que couber, para
verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação
ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário."
Conforme parecer conclusivo do Cartório Eleitoral, a documentação apresentada atende o que determina esta parte do referido
diploma legal.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e apenas para efeito de regularização, tendo em vista que o
processo está devidamente instruído com fundamento no art. 83 da Res. TSE nº 23.553/2017, JULGO DEFERIDO o
requerimento de regularização da situação da prestação de contas do pleito de 2018 do Partido dos Trabalhadores - PT de
Groaíras-Ce, devendo ser restabelecido à referida comissão provisória o direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário,
bem como determino que podem ser retomadas as atividades da comissão, as quais foram suspensas após o trânsito em
julgado da sentença que julgou como não prestadas as contas.
Registre-se. Intime-se, através da publicação desta sentença no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema de Informações de Contas
Partidárias e Eleitorais (SICO) do TSE, bem como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para que sejam tomadas as providências cabíveis sobre a
decisão de restabelecer o funcionamento pleno da referida agremiação partidária municipal.
Em seguida, arquivem-se os presentes autos.
Cariré-CE, 07 de outubro de 2019.
Aldenor Sombra de Oliveira
Juiz Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral-CE
072ª Zona Eleitoral
Editais
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - EDITAL
EDITAL Nº 48 / 2019
O Dr. Sérgio Augusto Furtado Neto Viana, MM Juiz de Direito da 72ª Zona Eleitoral - no uso de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o(s) partido(s) abaixo relacionado(s):
Nº PARTIDO NOME
UE
DATA
DA PROCESSO
ENTREGA
45 PSDB
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA JAGUARETAMA
01/10/2019
39-71.2018.6.06.0072
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
apresentou a Prestação de Contas Final referente ao pleito geral de 2018, a qual está disponível para consulta no seguinte
endereço eletrônico: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada
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relatando fatos, indícios e circunstâncias, acompanhada das provas que demonstrem a existência de irregularidades no
período, com fulcro no art. 59 da Res. TSE nº 23.553/2017.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Eleitoral a publicação do presente edital no
Diário da Justiça Eletrônico - DJE, bem como sua afixação no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Jaguaretama-CE, aos 07 dias do mês de outubro de 2019. Eu, _____________, Augusto
César Lourenço Lima Júnior, Chefe do Cartório, digitei e conferi.
SÉRGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
Juiz da 72ª Zona Eleitoral

073ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL No 084/2019
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
(PRAZO: 15 DIAS)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, MM. Juiz Eleitoral pela 73a Zona
Eleitoral, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme estabelecido nos termos
dos arts. 71, IV e 77, II do Código Eleitoral e art. 2º da Resolução TSE nº 23.556/2017, que nesta data foram
CANCELADAS as inscrições eleitorais dos eleitores abaixo identificados, pertencentes a esta 73ª Zona Eleitoral, em
razão de seus falecimentos registrados em Cartório de Registro Civil, sendo recebido nesta data no Sistema PÓLIS.
Nome
Inscrição
Dt óbito
Cartório
FRANCISCA CUNHA DE MENEZES
017992990701 24/08/2019 CARTÓRIO PARENTE - UBAJARA/CE
RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA
017988770728 27/08/2019 CARTÓRIO PARENTE - UBAJARA/CE
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
018042320752 31/08/2019 CARTÓRIO PARENTE - UBAJARA/CE
SEBASTIÃO FERNANDES DE LIMA
017989200752 03/07/2018 CARTÓRIO PARENTE - UBAJARA/CE
JOÃO BATISTA DE MENDONÇA
021026870744 16/09/2019 CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL – GRIJALVA
HENRIQUE DE ANDRADE COSTA - UBAJARA/CE
MARIA JOSÉ DE AGUIAR
018029490736 10/09/2019 CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL – GRIJALVA
HENRIQUE DE ANDRADE COSTA - UBAJARA/CE
E, para que se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, e que no futuro ninguém alegue
ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz fosse o presente edital publicado e afixado no local de costume pelo
prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que terão prazo de 05 (cinco) dias para contestar. Dado e passado nesta
cidade de Ibiapina, estado do Ceará, aos 08 (oito) dias do mês de outubro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Alessandro José de Almeida, Chefe do Cartório Eleitoral da 73ª ZE/CE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MMº. Juiz Eleitoral Dr. Anderson Alexandre Nascimento Silva.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73a Zona de Ibiapina/CE

083ª Zona Eleitoral
Decisões
REQUERIMENTO. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO.
Protocolo: 9.501/2019
Objeto: Requerimento – Certidão de Quitação por Prazo Indeterminado
Requerente: Elionaide Ferreira da Silva
Beneficiário: Dorisneide Ferreira da Silva
DECISÃO
Vistos para decisão.
Trata-se de requerimento no qual Elionaide Ferreira da Silva, devidamente qualificada nos autos, pleiteou em favor de
Dorisneide Ferreira da Silva, TE nº 024712600744, nascida em 24/05/1967, para expedição de certidão de quitação eleitoral,
com prazo indeterminado, sob o argumento de a mesma ser incapaz de praticar atos para o exercício do voto, conforme fls. 3.
O feito foi remetido ao Representante do Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pelo deferimento do requerimento com
a expedição da certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado, em favor da requerente.
É o breve relato. DECIDO.
O pedido sub examine encontra amparo na Resolução do TSE nº. 21.920/2004, a qual dispõe sobre o alistamento eleitoral e o
voto dos cidadãos portadores de deficiência, cuja natureza e situação impossibilitem ou tornem extremamente oneroso o
exercício de suas obrigações eleitorais.
Na espécie, estabelece a Resolução TSE n. 21.920/2004, em seus art. 1º, parágrafo único, e art. 2º, caput, verbis:
"Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente
oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto.
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Art. 2º O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único do art. 1º ou de seu representante
legal, acompanhado de documentação comprobatória da deficiência descrita no art. 1º poderá expedir, em favor do
interessado, certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado."
Entretanto a eleitora encontra-se com seu título em situação cancelado e desta forma impede o lançamento do ASE 396-4
(dificuldade para o exercício do voto) assim como qualquer movimentação em seu cadastro antes da devida regularização.
O Manual de Procedimento Cartorários do TRE-CE, explica:
"6.89 Considerando a impossibilidade da anotação do código de ASE 396 – Motivo 4 em inscrição eleitoral Cancelada ou
Suspensa, o eleitor cuja inscrição estiver nesta situação deverá solicitar ao Juiz Eleitoral a regularização prévia de sua
inscrição:
I – mediante a operação de RAE – Transferência ou Revisão, se sua inscrição figurar na situação "Cancelado";
Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial devido à situação de cancelado, INDEFIRO o presente
requerimento de emissão de certidão de quitação por tempo indeterminado para Dorisneide Ferreira da Silva, TE nº
024712600744, sem óbice para nova solicitação quando regularizada a situação.
P.R.I.
Ciência ao MPE.
Após, arquive-se.
Fortaleza, 30 de agosto de 2019
Auro Lemos Peixoto Silva
Juiz da 83ª Zona Eleitoral/CE
086ª Zona Eleitoral
Sentenças
INTIMAÇÃO ADVOGADO
Processo: 21-71.2019.6.06.0086 – Protocolo n. 7.799/2019
Natureza: Prestação de Contas Anual - Exercício Financeiro de 2018
Interessado: Partido dos Trabalhadores – PT – Potiretama/CE
Advogado: Raul Cardoso Pinheiro – OAB/CE n. 36.464
Presidente: Rosangela Ferreira Moura
Advogado: Raul Cardoso Pinheiro – OAB/CE n. 36.464
Tesoureiro: Ramira Medeiros Ferreira Freitas
Advogado: Raul Cardoso Pinheiro – OAB/CE n. 36.464
SENTENÇA N. 94/2019
Trata-se de processo de prestação de contas anual, referente ao exercício 2018, apresentado pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES de Potiretama.
A agremiação partidária apresentou tempestivamente, em 22/04/2019, Declaração de Ausência de Movimentação de recursos
financeiros, na forma do disposto no artigo 28, §3°, da Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Conforme certificado nos autos, transcorreu in albis o prazo para impugnação do Edital dando ciência da apresentação da
declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros.
Foram certificadas, nos presentes autos, as informações dispostas no art. 45, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Foi emitido parecer técnico pelo Cartório Eleitoral da 86ª Zona pela aprovação das contas do partido político.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação da prestação de contas da agremiação partidária.
É relatório. Decido.
Os Partidos Políticos, em cada esfera de atuação, são obrigados a prestar contas anualmente perante os juízos eleitorais até
30 de abril, nos termos do art. 32, caput, da Lei n. 9.096/1995 e art. 28, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Sob a égide da Constituição Federal, as agremiações partidárias são instrumentos importantes para o processo democrático,
devendo zelar minimamente, de acordo com as prescrições legais e constitucionais, pelo seu regular funcionamento, prestando
contas que reflitam a real movimentação financeira e patrimonial da agremiação.
De acordo com o §4º do art. 32, da Lei 9.096/95, com nova redação incluída pela Lei. 13.165/2015, os órgãos que não tenham
movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro, ficam desobrigados de prestar contas à Justiça
Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário a apresentação de declaração de ausência de movimentação de recursos
nesse período, sendo regularmente processada na forma do artigo 45 da Resolução TSE n.° 23.546/2017.
Nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o referido órgão partidário apresentou Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos, resultante da afirmação de ausência de movimentação de recursos financeiros ou bem
estimáveis em dinheiro, referente do exercício de 2018, conforme fls. 05. Advindo análise técnica, concluiu-se pela aprovação
das contas.
A agremiação partidária não juntou aos autos comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal do
Brasil - RFB, fato este que, inclusive, poderia levar ao julgamento pela desaprovação das contas. Todavia, a Lei n.
13.831/2019, em seu art. 32, §4°, dispensou os órgãos partidários municipais, desde que não tenham movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis, de tal exigência.
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em
dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e
créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
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O Partido dos Trabalhadores – PT do município de Potiretama, juntou aos autos, fls. 02/08, procuração de advogado para o
partido e seus representantes, bem como, fls. 22,26, manifestação fundamentado a dispensa de abertura de conta bancária e
envio da ECD à RFB. Contudo, o art. 6°, §1°, da Resolução do TSE n.º 23.546/2017 estabelece que os órgãos partidários
devem abrir conta bancária quando, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero, ou seja, dispensa a exigência
quando confirmada a ausência de movimentação financeira.
Art. 6º Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a movimentação financeira das
receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I – do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II – da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III – da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º; e
IV – dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (Lei nº 9.096/1995, art. 44, §
7º);
V – do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o caput e os incisos
somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero.
Outro não poderia ser o entendimento dos Regionais, vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO MUNICIPAL. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
DISPENSADA. ART. 6º, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. AUSÊNCIA DE CNPJ VÁLIDO. ART. 4º, I, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. FALHA MERAMENTE FORMAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Humanista da Solidariedade - PHS, diretório municipal, em face da
decisão prolatada pelo juízo a quo, que julgou como desaprovadas as contas do recorrente em razão da não abertura de conta
bancária para a arrecadação de recursos.
2. A Resolução TSE nº 23.432/2014 prevê, em seu art. 6º, a obrigatoriedade de abertura de conta bancária para os partidos
políticos, a fim de que possa haver controle contábil e financeiro dos recursos movimentados. Ocorre que, nos termos do § 1º
do dispositivo supracitado, a exigência de abertura de conta bancária para os partidos políticos somente se aplica aos órgãos
partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos financeiros, sendo dispensados de tal obrigação aqueles partidos
que não receberam tais recursos durante o exercício financeiro. 2.2 Compulsando os autos, verifico que não houve repasse de
recursos de fundo partidário para o partido político, consoante Parecer Técnico de primeira instância, não havendo, assim, a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária; razão pela qual entendo que deva ser afastada a irregularidade apontada.
3. Em Parecer Técnico Conclusivo da Secretaria de Controle Interno deste Tribunal fora identificada a seguinte irregularidade:
ausência de CNPJ válido por parte do partido político na base de dados da Justiça Eleitoral, em desconformidade com o
disposto no art. 4º, I, da Resolução TSE nº 23.432/2015. 3.1 Todavia, entendo que a referida irregularidade trata-se de falha
meramente formal, sendo, pois, passível de relativização, a teor do disposto no art. 30, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97, em
consonância com os pareceres do Controle Interno e da douta Procuradoria Regional Eleitoral.
4. Concluo, portanto, que não é possível a desaprovação das contas quando as alegadas falhas não chegaram a comprometer
a análise contábil, como no caso em concreto. Ademais, destaco que as contas apresentadas encontram-se devidamente
escrituradas, denotando, a meu ver, a boa-fé do requerente.
5. Reforma da sentença. Contas aprovadas com ressalvas.
6. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL n 2176, ACÓRDÃO n 2176 de 12/02/2019, Relator(aqwe) DAVID SOMBRA PEIXOTO, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 32, Data 14/02/2019, Página 5 )
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS. EXERCÍCIO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LEI Nº 13.831/19. RECURSO PROVIDO, PARA APROVAR AS CONTAS.
(RECURSO n 4592, ACÓRDÃO de 19/07/2019, Relator(aqwe) WALDIR SEBASTIÃO DE NUEVO CAMPOS JÚNIOR,
Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 24/07/2019 )
Da análise dos autos, restou comprovado que a declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros foi
apresentada nos termos da legislação vigente, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular seu julgamento.
Ante o exposto, tendo em vista os elementos exaustivamente descritos acima, julgo como prestada e APROVADA a
declaração apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES de Potiretama, na forma do art. 46, I, da Resolução TSE n.
23.546/2017, determinando seu arquivamento após decorrido o tríduo recursal previsto no art. 52, §1º da Res. TSE n.
23.546/2017.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO, conforme preceitua a Res. TSE n.
23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Alto Santo/CE, 07 de outubro de 2019.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
Juiz Eleitoral da 86ª Zona
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098ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA - INQUÉRITO POLICIAL - MPE
PROCESSO: Nº 56-44.2015.6.06.0098
AUTOS DE: INQUÉRITO POLICIAL
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: LUCINEUDA MACIEL DOS SANTOS
SENTENÇA N.º 53/2019
Vistos em conclusão.
Trata-se de inquérito policial para apurar suposto crime cometido por Lucineuda Maciel dos Santos, de captação ilícita de
sulfrágio, art. 299 da Lei 4.737/65.
O procedimento foi enviado à Polícia Federal para instauração de inquérito e apuração dos fatos.
Concluídas as investigações, a Polícia Federal devolveu os autos com relatório conclusivo (fls. 190/194).
Os autos seguiram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, por sua vez, manifestou-se pelo arquivamento do inquérito
policial (fls. 197/198).
É breve o relatório. Decido.
Conforme se verifica, o objetivo perseguido pelo Ministério Público Eleitoral, no intuito de chegar à confirmação de prática
delituosa, não se concretizou, haja vista a ausência de provas que possam embasar uma condenação.
Face ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, hei por bem determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ciência ao Ministério Público.
Oficie-se à Polícia Federal para informar sobre esta decisão.
P. R. I.
Exp. Nec.
Itarema/CE, 02 de outubro de 2019.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL / PRP / EXERCICIO FINANCEIRO 2017
PROCESSO Nº 23-39.2018.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCICIO 2017
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP-ITAREMA-CE
ADVOGADOS: JOSÉ JAZIEL FERNANDES DANTAS – OAB Nº 11.998 E GABRIEL SOARES CARDOSO FILHO – OAB Nº
25.201
SENTENÇA N.º 54/2019
Vistos em conclusão.
O PRP do município de Itarema apresentou intempestivamente a sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2017,
encaminhando Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos e outros documentos apenas na data de 24 de julho
de 2017, fls. 12/46 destes autos, para exame à luz da RES/TSE n.º 23.546/2017.
Foi publicado o edital de que trata o inciso I, do art. 45, da RES/TSE n.º 23.546/2017, fls. 4, tendo o prazo decorrido sem
qualquer impugnação.
Foram juntados aos autos, relatório do Fundo Partidário, constando a não distribuição de qualquer valor ao respectivo diretório
municipal e Extrato Bancário, no qual existem apenas valores referentes às tarifas de manutenção da conta bancária.
Os responsáveis pela análise das contas, manifestaram-se pela aprovação das contas, com ressalvas, conforme Parecer de
Exame Técnico Conclusivo de fls. 61/62v.
Os autos seguiram com vista ao Ministério Público Eleitoral, que por vez, opinou pela aprovação das contas com ressalvas (fls.
62/63).
É o relatório. Passo a decidir.
Da leitura dos fólios, notadamente o parecer técnico, verifica-se que o partido eximiu-se do dever de prestar contas no prazo
estabelecido no art. 28, da RES/TSE n.º 23.546/2017, senão vejamos:
“… Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça
Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao: I - juízo eleitoral competente, no caso de
prestação de contas de órgão municipal ou zona …".
Por outro lado, a agremiação partidária foi notificada para apresentar as contas do exercício em tela, não tendo suprido a
ausência no prazo prescrito.
Assim, em consonância com os Pareceres de Exame Técnico Conclusivo e do douto Membro do Órgão Ministerial, julgo
aprovadas, com ressalvas, as Contas Anuais referentes ao exercício 2017, do Partido Republicano Progressista do município
de Itarema, nos termos do art. 46, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Registrem-se as devidas informações no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, sem qualquer manifestação em contrário, arquivem-se estes autos com as cautelas legais.
P.R.I.
Itarema, 04 de outubro de 2019.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral
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SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL / SD / EXERCICIO 2018
PROCESSO Nº 7-51.2019.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCICIO 2018
REQUERENTE: PARTIDO SOLIDARIEDADE – SD
REQUERENTE: CLARA LINDA AGUIAR RIOS – PRESIDENTE
REQUERENTE: ANGELA MARIA VIANA MONTEIRO DE SENA – TESOUREIRA
REQUERENTE: CLARA LINDA AGUIAR RIOS – ADVOGADA – OAB/CE 11.387
SENTENÇA N.º 55/2019
Vistos em conclusão.
O partido Solidariedade do município de Itarema apresentou tempestivamente a sua Prestação de Contas Anual referente ao
exercício 2018, para exame à luz da RES/TSE n.º 23.546/2017.
Consta nos autos instrumento procuratório de causídico para atuar no processo.
Preliminarmente foi verificada a ausência do livro-diário, livro-razão, balanço patrimonial e a demonstração de resultado do
exercício 2018, todas exigidas no caput do art. 26 e do art. 29, inciso XXIII, da RES/TSE n.º 23.456/2017.
Nos termos da mencionada Resolução, o partido foi notificado via Diário da Justiça Eletrônico para apresentar as peças
ausentes, tendo o prazo decorrido sem qualquer manifestação do partido.
Foi publicado no DJE o edital de que trata o § 3º, art. 31, da citada Resolução, sem que houvesse qualquer impugnação por
parte dos interessados.
Realizado o Parecer Exame Técnico Conclusivo, foi proposta a desaprovação das contas.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral, que por vez, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório. Passo a decidir.
Da leitura dos fólios, notadamente o parecer técnico, verifica-se que o partido, embora notificado, não apresentou as peças
ausentes na prestação de contas, comprometendo o exame das contas.
Assim, em consonância com os pareceres do douto Membro do Órgão Ministerial e de Exame Técnico Conclusivo, julgo
desaprovadas as Contas Anual do Partido Solidariedade do município de Itarema, referente ao exercício 2018, nos termos do
art. 46, inciso III, alínea “b”, da RES/TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se as informações necessárias no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, sem qualquer manifestação em contrário, arquive-se.
P.R.I.
Itarema, 08 de outubro de 2019.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL / PPS / EXERCICIO 2016
PROCESSO Nº 25-43.2017.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCICIO 2016
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS
REQUERENTE: MARCO VENICIO JUNIOR RIOS - PRESIDENTE
REQUERENTE: MARIA DAIANE DOS SANTOS – TESOUREIRA
REQUERENTE: DYEGO LIMA RIOS – OAB/CE n.º 28.565
SENTENÇA N.º 56/2019
Vistos em conclusão.
O PPS do município de Itarema apresentou intempestivamente a sua Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2016,
para exame à luz das Resoluções n.º 23.464/2015 e 23.546/2017, ambas do TSE.
O partido apresentou instrumento procuratório de causídico para atuar nos autos, fls. 17.
Foram publicados os editais de que tratam os §1º, §2º, §3º, do art. 31, da RES/TSE n.º 23.464/2015, tendo os prazos decorrido
sem qualquer manifestação.
Preliminarmente foi verificada a ausência do registro de despesas cartorárias referentes ao registro do Livro Diário. O partido
foi notificado, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias prestar esclarecimentos acerca da não escrituração de despesas
referentes ao Livro Diário. O partido protocolou documentos de fls. 69/83, os quais não sanam a irregularidade constatada.
Realizado o Parecer Exame Técnico Conclusivo, foi proposta a desaprovação das contas.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral, que por vez, opinou pela desaprovação das contas.
É o relatório. Passo a decidir.
Da leitura dos fólios, notadamente o parecer técnico, verifica-se que o partido manteve-se inerte quanto à notificação para
prestar os esclarecimentos necessários pertinentes aos gastos com o Livro Diário, comprometendo o exame das contas
durante o ano de 2016.
Assim, em consonância com os pareceres do douto Membro do Órgão Ministerial e de Exame Técnico Conclusivo, julgo
desaprovadas as Contas Anual do Partido Popular Socialista do município de Itarema, referente ao exercício 2016, nos
termos do art. 46, inciso III, alínea “a”, da RES/TSE n.º 23.546/2017.
Registre-se as informações necessárias no sistema SICO.
Após o trânsito em julgado, sem qualquer manifestação em contrário, arquive-se.
P.R.I.
Itarema, 07 de outubro de 2019.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral
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SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA / PP / ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº 39-90.2018.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 98ª ZONA – ITAREMA/CE
REQUERIDO: PARTIDO PROGRESSISTA – PP
REQUERIDO: JOÃO BOSCO RIOS – PRESIDENTE
REQUERIDO: VICTOR MESQUITA RIOS – TESOUREIRO
REQUERIDO: ALEX SANFORD RANGEL XEREZ – OAB/CE N.º 33.982
SENTENÇA N.º 58/2019
Vistos em conclusão.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral, em razão da inadimplência da Prestação de Contas de Campanha
nas Eleições 2018, do Diretório Municipal do Partido Progressista - PP do município de Itarema, na forma do art. 52, § 6º, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017, conforme informação de fls. 02.
A agremiação partidária não apresentou as contas parciais, descumprindo o previsto no art. 50, § 4º da RES/TSE n.º
23.553/2017.
Foi expedida citação ao representante legal do órgão municipal do partido (fls. 05) para apresentação das contas finais, e no
prazo legal, apresentou as referidas contas (fl. 07).
Foi publicado, no DJE, o edital de que trata o art. 59 da mesma Resolução, fls. 32, tendo o prazo decorrido sem qualquer
manifestação dos interessados.
O processo foi instruído com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recurso do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do SPCE-WEB, nos
termos do art. 52, § 6º, II, da RES/TSE n.º 23.553/2017. Dos relatórios obtidos, não se vislumbra recebimento, por parte da
agremiação partidária, de nenhum desses recursos.
Foi emitido parecer técnico conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Os autos seguiram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, por vez, opinou pela pela prestação das contas de campanha
com ressalvas.
É o relatório. Passo a decidir.
Diante da análise realizada, verificou-se que as contas não tiveram movimento, portanto não obteve receitas e nem realizou
despesas.
A ausência das contas parciais, neste caso, não caracteriza irregularidade que possa comprometer o exame das contas.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Técnico Conclusivo e do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no
art. 77, inciso II, da RES/TSE n.º 23.553/2017, julgo aprovadas com ressalvas, as contas de campanha das Eleições 2018 do
diretório municipal do Partido Progressista do município de Itarema.
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema SICO.
Providencie-se a baixa na estatística e arquivem-se estes autos com as cautelas legais.
Itarema, 07 de outubro de 2019.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA / PDT / ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº 30-31.2018.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 98ª ZONA – ITAREMA/CE
REQUERIDOS: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT; ELIZEU CHARLES MONTEIRO – PRESIDENTE;
FRANCISCO EDILBERTO BARROS – TESOUREIRO.
ADVOGADO: FRANCISCO WESLEY DE VASCONCELOS SILVEIRA – OAB 28.843
SENTENÇA N.º 59/2019
Vistos em conclusão.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral, em razão da inadimplência da Prestação de Contas de Campanha
nas Eleições 2018, do Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT, do município de Itarema, na forma do art.
52, § 6º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, conforme informação de fls. 02.
A agremiação partidária não apresentou as contas parciais, descumprindo o previsto no art. 50, § 4º da Res. TSE nº
23.553/2017.
Foi expedida citação ao representante legal do órgão municipal do partido (fls. 05), tendo sido apresentada a prestação de
contas no prazo (fls. 06).
Foi publicado, no DJE, o edital de que trata o art. 59 da mesma resolução, fls. 38, tendo o prazo decorrido sem manifestações.
O processo foi instruído com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recurso do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do SPCE-WEB, nos
termos do art. 52, § 6º, II, da RES/TSE n.º 23.553/2017. Dos relatórios obtidos, não se vislumbra recebimento, por parte da
agremiação partidária, de nenhum desses recursos.
Foi emitido parecer técnico conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Os autos seguiram com vistas ao Ministério Público Eleitoral que, por vez, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalva (fls. 46/47).
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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É o relatório. Passo a decidir.
Diante da análise realizada, verificou-se que as contas não tiveram movimento, não obtendo receitas e nem realizando
despesas.
A ausência das contas parciais, neste caso, não caracteriza irregularidade que possa comprometer o exame das contas.
Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e com fundamento no art. 77, inciso II, alínea “a”, da
RES/TSE n.º 23.553/2017, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha das Eleições 2018 do diretório municipal do
Partido Democrático Trabalhista do município de Itarema.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no sistema SICO.
Após, providencie-se a baixa na estatística e arquivem-se com as cautelas legais.
Itarema, 07 de outubro de 2019.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - SD - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº 37-23.2018.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 98ª ZONA – ITAREMA/CE
REQUERIDO: SOLIDARIEDADE – SD
REQUERIDO: CLARA LINDA AGUIAR RIOS – PRESIDENTE
REQUERIDO: ANGELA MARIA VIANA MONTEIRO DE SENA – TESOUREIRO
REQUERIDO: CLARA LINDA AGUIAR RIOS – OAB/CE N.º 11.387
SENTENÇA N.º 60/2019
Vistos em conclusão.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral, em razão da inadimplência da Prestação de Contas de Campanha
nas Eleições 2018, do Diretório Municipal do Partido Solidariedade - SD do município de Itarema, na forma do art. 52, § 6º, da
Resolução TSE n.º 23.553/2017, conforme informação de fls. 02.
A agremiação partidária não apresentou as contas parciais, descumprindo o previsto no art. 50, § 4º da RES/TSE n.º
23.553/2017.
Foi expedida citação ao representante legal do órgão municipal do partido (fls. 05) para apresentação das contas finais, e no
prazo legal, apresentou as referidas contas (fl. 07).
Foi publicado, no DJE, o edital de que trata o art. 59 da mesma Resolução, tendo o prazo decorrido sem qualquer
manifestação dos interessados.
O processo foi instruído com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recurso do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do SPCE-WEB, nos
termos do art. 52, § 6º, II, da RES/TSE n.º 23.553/2017. Dos relatórios obtidos, não se vislumbra recebimento, por parte da
agremiação partidária, de nenhum desses recursos.
Foi emitido parecer técnico conclusivo, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Os autos seguiram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, por vez, opinou pela aprovação das contas de campanha com
ressalvas.
É o relatório. Passo a decidir.
Diante da análise realizada, verificou-se que as contas não tiveram movimento, portanto não obteve receitas e nem realizou
despesas.
A ausência das contas parciais, neste caso, não caracteriza irregularidade que possa comprometer o exame das contas.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Técnico Conclusivo e do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no
art. 77, inciso II, da RES/TSE n.º 23.553/2017, julgo aprovadas com ressalvas, as contas de campanha das Eleições 2018 do
diretório municipal do Partido Solidariedade do município de Itarema.
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema SICO.
Providencie-se a baixa na estatística e arquivem-se estes autos com as cautelas legais.
Itarema, 08 de outubro de 2019.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral
SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA / PRP/ ELEIÇÕES 2018
PROCESSO Nº 33-83.2018.6.06.0098
AUTOS DE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: JUÍZO ELEITORAL DA 98ª ZONA – ITAREMA/CE
REQUERIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP
REQUERIDO: PEDRO POMPEU MACHADO – PRESIDENTE
REQUERIDO: MANOEL GUTO VASCONCELOS COSTA – TESOUREIRO
REQUERIDO: GABRIEL SOARES CARDOSO FILHO – OAB/CE N.º 25.201
SENTENÇA N.º 57/2019
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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Vistos em conclusão.
Trata-se de procedimento instaurado pela Justiça Eleitoral, em razão da inadimplência da Prestação de Contas de Campanha
nas Eleições 2018, do Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista - PRP do município de Itarema, na forma do art.
52, § 6º, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, conforme informação de fls. 02.
A agremiação partidária não apresentou as contas parciais, descumprindo o previsto no art. 50, § 4º da RES/TSE n.º
23.553/2017.
Foi expedida citação ao representante legal do órgão municipal do partido (fls. 05) para apresentação das contas finais, tendo
decorrido o prazo sem manifestação (certidão de fls. 05v.).
Após o prazo, o partido protocolou a sua prestação de contas (fls. 06).
Os autos seguiram com vista ao Ministério Público Eleitoral que requereu o seguimento do feito, nos termos do art. 45, da
citada Resolução.
Foi publicado, no DJE, o edital de que trata o art. 59 da mesma Resolução, sem qualquer manifestação dos interessados.
O processo foi instruído com extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao
recebimento de recurso do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem não identificada, retiradas do SPCE-WEB, nos
termos do art. 52, § 6º, II, da RES/TSE n.º 23.553/2017. Dos relatórios obtidos, não se vislumbra recebimento, por parte da
agremiação partidária, de nenhum desses recursos.
As contas finais, embora apresentadas de forma extemporânea, seguiram para análise, quando foi emitido parecer técnico
conclusivo manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Os autos retornaram com vista ao Ministério Público Eleitoral que, por vez, opinou pela pela prestação das contas de
campanha com ressalvas.
É o relatório. Passo a decidir.
Diante da análise realizada, verificou-se que as contas não tiveram movimento, portanto não obteve receitas e nem realizou
despesas.
A ausência das contas parciais, neste caso, não caracteriza irregularidade que possa comprometer o exame das contas.
Ante o exposto, em consonância com os pareceres Técnico Conclusivo e do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no
art. 77, inciso II, da RES/TSE n.º 23.553/2017, julgo aprovadas com ressalvas, as contas de campanha das Eleições 2018 do
diretório municipal do Partido Republicano Progressista do município de Itarema.
P. R. I.
Após o trânsito em julgado, registrem-se as informações pertinentes desta decisão no Sistema SICO.
Providencie-se a baixa na estatística e arquivem-se estes autos com as cautelas legais.
Itarema, 07 de outubro de 2019.
Ana Celina Monte Studart Gurgel Carneiro
Juíza Eleitoral

116ª Zona Eleitoral
Decisões
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL POR PRAZO INDETERMINADO
PAD: 17.328/2019
Eleitora: MARIA ZULEIDE PEREIRA NUNES - Inscrição N.º 0368 6837 0701 - REGULAR
Vistos, etc.
Cuida o presente expediente de requerimento de MARIA ZULEIDE PEREIRA NUNES, eleitora inscrita nesta 116ª Zona
Eleitoral/CE sob n.º 0368 6837 0701, cuja inscrição encontra-se REGULAR, solicitando expedição de certidão de quitação
eleitoral por prazo indeterminado, visto ser esta portadora de patologia identificada sob os códigos CID 10: F31 (Transtorno
Afetivo Bipolar) e F29 (Psicose não-orgânica não especificada), conforme atestado médico em anexo (fls. 02)
Manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela concessão de certidão de quitação eleitoral por tempo indeterminado (fl. 09).
É o breve relatório.
DECIDO
Verifica-se que os portadores de deficiência não foram incluídos na exceção à regra de obrigatoriedade ao alistamento e ao
exercício do voto contida no art. 14, ˜ 1º, do texto constitucional.
Todavia, com o fito de se dispensar tratamento consentâneo àqueles limitados pela enfermidade que lhes aflige e, procurando
harmonizar tal entendimento com o sistema jurídico inaugurado pela Constituição vigente; foi editada a Resolução – TSE N.º
21.920/2004, assegurando aos portadores de deficiência, cuja natureza e situação impossibilitem ou tornem extremamente
oneroso o exercício de suas obrigações eleitorais, a possibilidade de obtenção de certidão de quitação eleitoral com prazo de
validade indeterminado para fins de justificação pelo não exercício do voto e, assim, quanto aos órgãos estranhos a esta
Justiça Especializada, a comprovação de regularidade com as obrigações eleitorais, assegurando, portanto, a concretização de
atos na órbita da vida civil, em atendimento às exigências daqueles, e ainda, quanto à própria Justiça Eleitoral, tornar inativa a
situação de eventual registro por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais.
Desta forma, arrimado no acima exposto e na comprovação da situação médica da requerente que segue acostada a este
expediente e, com supedâneo no art. 2º da Resolução 21.920/2004, DETERMINO a expedição de certidão de quitação eleitoral
por tempo indeterminado à eleitora desta 116ª Zona/CE, MARIA ZULEIDE PEREIRA NUNES - Inscrição N.º 0368 6837 0701,
e nos termos do Provimento – CGE N.º 8/2009, a anotação do ASE 396 – Motivo/Forma 4 (que informará da dificuldade para o
exercício do voto, inibindo a geração de débitos por ausência às urnas) no cadastro do mesmo.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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.gov.br

Ano 2019, Número 190

Fortaleza, quarta-feira, 9 de outubro de 2019

Página 37

Após, arquivem-se os autos.
Fortaleza, 08 de outubro de 2019.
Marileda Frota Angelim Timbó
Juíza – 116ª Zona Eleitoral/CE

121ª Zona Eleitoral
Decisões
Composição da Mesa Receptora de Votos - Mesário Faltoso - Eleições 2018
Processo: 26-85.2019.6.06.0121
DECISÃO
Segundo noticiam os autos, o(a) eleitor(a) EDMILSON ALVES DE SOUSA foi regularmente nomeado(a) para exercer a função
de membro de Mesa Receptora de Votos nas Eleições 2018 e não compareceu aos trabalhos no SEGUNDO TURNO,
conforme a informação de folha 02.
Em certidão e documentos expedidos pelo Cartório da 121ª Zona Eleitoral constata-se o regular recebimento da carta
convocatória. Notificado(a), o(a) convocado(a) restou inerte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aplicação da multa prevista no artigo 124 do Código Eleitoral
ante à ausência de justificativa.
É o relatório. Decido.
Dispõe o Art. 124 do Código Eleitoral, in verbis:
"Art. 124. O membro da Mesa Receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização da
eleição, sem justa causa apresentada ao Juiz Eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinquenta por
cento) do salário-mínimo a 1 (um) salário-mínimo vigente na Zona Eleitoral, cobrada mediante selo federal inutilizado no
requerimento em que solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
§1° Se o arbitramento ou pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na
forma prevista no art. 367." (grifos nossos).
Entretanto, o art. 85 da Res. TSE 21.538/2003, estabelece que “a base de cálculo para a aplicação das multas previstas pelo
Código Eleitoral e leis conexas, bem como das de que trata esta resolução, será o valor fixado para a UFIR, multiplicado pelo
fator 33,02, até que seja aprovado novo índice, em conformidade com as regras de atualização dos débitos para com a União.”
Diante do que prescreve o Código Eleitoral, arts. 124 e 367 e a Res. TSE nº 21.538/2003, art. 85, CONDENO o(a) mesário(a)
EDMILSON ALVES DE SOUSA ao pagamento de MULTA, no valor de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), por
turno ausente, restringindo sua quitação eleitoral até o adimplemento da multa referida, a qual não está sujeita à inscrição em
Dívida Ativa da União pela inteligência da Lei 11.033/04.
Publique-se a presente decisão no Diário da Justiça Eletrônico. Registre-se. Cientifique-se o MPE. Proceda-se às anotações
competentes no Cadastro Eleitoral do mesário faltoso. Cumpra-se.
Ultimadas as providências e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.
Sobral, 03 de outubro de 2019.
Elison Pacheco Oliveira Teixeira
Juiz da 121ª Zona Eleitoral
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