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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA SUSPEIÇÃO JUIZ 36º ZE - SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PORTARIA Nº 947/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 17, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar a Dra. ANA CLÁUDIA GOMES DE MELO, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo, para
atuar nos feitos em que for parte o Senhor Avelino Forte Filho, em trâmite ou que venham a tramitar na 36ª Zona Eleitoral,
sediada no município de São Gonçalo do Amarante, por motivo de suspeição declarada pelo titular, Dr. César de Barros Lima.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 2 de outubro 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
Atos Diversos
AVISO DE PENALIDADE
A DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no uso
de sua competência, observando ao disposto no art. 109, parágrafo 4º, da Lei n.º 8.666/93, mantém incólume a decisão do
Diretor-Geral deste Tribunal (DOC n.º 132287/2018), que aplicou à empresa FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRÁFICA
LTDA EPP, CNPJ: 11261071/0001-30, a penalidade de Advertência, por atraso na entrega dos calendários de mesa, em
conformidade com o previsto na Cláusula Décima Segunda, item 12.2, alínea "a", do Contrato nº 92/2017. Fundamento: no art.
87 da Lei 8.666/1993, bem como no PAD N.º 11459/2017. Assina: Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira,
Presidente do TRE-CE. Data: 4/10/2018.
DESª. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA,
PRESIDENTE DO TRE-CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Portarias
PORTARIA N.º 956/2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 26, inciso VI, do Regulamento da Secretaria deste Regional, RESOLVE designar para a gestão do Contrato n.º
321/2018, celebrado com a empresa SIGMA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME, o servidor Gladstone Façanha Barbosa
Lima e o Servidor Ivo Almino Gondim como gestor e suplente, respectivamente. O Instrumento tem como objeto a prestação de
serviços técnicos especializados de elaboração de laudos de vistoria técnica de inspeção predial de imóveis próprios do TRECE em Fortaleza-Ce, com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 05 de outubro de 2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE
Atos Diversos
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade. Objeto: Contratação do Curso "Atualidades de Legislação de Pessoal e Módulo Especial sobre Quintos –
Evolução Legal". Contratada: HEXAGON ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, CNPJ: 07305943/0001-71. Valor: R$ 17.800,00. Fundamento: art. 25, II, da Lei n.º 8.666/93 e
Processo PAD n.º 16847/2018. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 05/10/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 2913/2018. Espécie: Contrato 321/2018. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e SIGMA
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME. Objeto: serviço técnico especializado de elaboração de laudos de vistoria técnica e
inspeção predial de imóveis. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 5.450/2005, da Lei 8.666/1993 e suas
alterações, bem como no PAD TRE n.º 2913/2018. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral, e pela contratada,
Luciano Henrique de Freitas Mendes. Data: 05/10/2018
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 44/2017 celebrado com SUPER ESTÁGIOS LTDA EPP. CNPJ 11320576/0001-52. Objeto:
Visa acrescer 1(uma) vaga para estagiário ao contrato. Fundamento: art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e na
autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º 15.218/2017. Assinam, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRECE. DATA: 6/10/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA 121/2018
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da publicação desta pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte
processo, ficando as partes intimadas que, caso não julgado, será incluído em nova pauta, salvo na hipótese em que o
julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO Nº 19.184/2018
EMBARGANTE(S): MOSES HAENDEL MELO RODRIGUES, Candidato ao cargo de Prefeito; PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, Municipal
ADVOGADO(S): Francisco Di Angellis Duarte de Morais Vicente Aquino - OAB: 9665/CE; Manoel de Castro Carneiro Neto OAB: 16.086/CE
EMBARGADO(S): IVO FERREIRA GOMES, Prefeito; CHRISTIANNE MARIE AGUIAR COELHO, Vice-Prefeita
ADVOGADO(S): Sarah Feitosa Cavalcante - OAB: 13493/CE; Erlon Albuquerque de Oliveira - OAB: CE011750/CE; Thiago
Araújo Montezuma - OAB: 23667/CE; Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento - OAB: 028.278/CE; LUCAS SILVA
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AGUIAR - OAB: 29357/CE; RODRIGO CARVALHO ARRUDA BARRETO - OAB: 20238/CE; LIA PONTES SOUSA - OAB:
31448/CE; Tércio Alves Machado - OAB: 30.101/CE; Joaquim Lúcio Melo Freitas - OAB: 18419/CE
REF. RECURSO ELEITORAL Nº 228 - CLASSE 30 (2-28.2017.6.06.0024)
ORIGEM: Sobral-CE (24ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
RECORRENTE(S): MOSES HAENDEL MELO RODRIGUES, Candidato ao cargo de Prefeito; PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB, Municipal
ADVOGADO(S): Francisco Di Angellis Duarte de Morais - OAB: 26772/CE; Vicente Aquino - OAB: 9665/CE; Manoel de Castro
Carneiro Neto - OAB: 16.086/CE
RECORRIDO(S): IVO FERREIRA GOMES, Prefeito; CHRISTIANNE MARIE AGUIAR COELHO, Vice-Prefeita
ADVOGADO(S): Sarah Feitosa Cavalcante - OAB: 13493/CE; Erlon Albuquerque de Oliveira - OAB: CE011750/CE; Thiago
Araújo Montezuma - OAB: 23667/CE; Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento - OAB: 028.278/CE; LUCAS SILVA
AGUIAR - OAB: 29357/CE; RODRIGO CARVALHO ARRUDA BARRETO - OAB: 20238/CE; LIA PONTES SOUSA - OAB:
31448/CE; Tércio Alves Machado - OAB: 30.101/CE; Joaquim Lúcio Melo Freitas - OAB: 18419/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Cargos - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito - Transgressões Eleitorais Abuso - De Poder Econômico - Corrupção ou Fraude - Meios Processuais - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
PAUTA Nº 121/2018
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo na hipótese em
que o julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Código
de Processo Civil).
RECURSO ELEITORAL Nº 82238 - CLASSE 30 (822-38.2016.6.06.0006)
ORIGEM: Quixadá-CE (6ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): ANTONIO NEUTON DE HOLANDA LIMA
ADVOGADO(S): Eudes Johnsons Tavares Pinheiro - OAB: 23654/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo Vereador
------------------------------------------------------------------------------RECURSO ELEITORAL Nº 24231 - CLASSE 30 (242-31.2016.6.06.0063)
ORIGEM: Madalena-CE (63ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): JOSÉ NUNES CARNEIRO
ADVOGADO(S): Alessandro Alexandre Maia - OAB: 17068/CE, Éverton de Oliveira Barbosa - OAB: 20.148/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Cargos - Cargo - Vereador - Prestação de Contas - Prestação de
Contas - De Candidato

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor Juiz Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica designada através da Resolução
TRE/CE nº 693/2018, alterada pela Resolução TRE/CE nº 706/2018, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao que
dispõe a Resolução TSE nº 23.550/2017,
CONVOCA os partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Eleitoral, entidades da sociedade civil
organizada e o público em geral para comparecerem à Sala de Sessões – 3º andar – do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,
situado na Rua Jaime Benévolo, 21, Centro, nesta Capital, na data de 27 de outubro ano em curso, às 8h30min, objetivando a
realização de Audiência Pública com a seguinte finalidade:
1. Sorteio das 12 (doze) urnas que serão auditadas, sendo as 4 (quatro) primeiras destinadas à Auditoria de Funcionamento
das Urnas Eletrônicas sob condições normais de uso, e as 8 (oito) restantes, submetidas à Auditoria de verificação de
autenticidade e integridade dos sistemas instalados nas urnas;
2. Escolha de 4 (quatro) representantes de partidos políticos para acompanharem a remessa das 4 (quatro) primeiras urnas
sorteadas;
3. Distribuição das cédulas de votação, orientações para o preenchimento e lacração das urnas de lona.
Fortaleza-CE, 08 de outubro de 2018.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica
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EDITAL
O Excelentíssimo Senhor Juiz Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, designada através da Resolução
TRE/CE nº 693/2018, alterada pela Resolução TRE/CE nº 706/2018, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao que
dispõe a Resolução TSE nº 23.550/2017, art. 47, I, §§ 1º, 3º e 5º.
DIVULGA aos partidos políticos, coligações, Ministério Público Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil, entidades da
sociedade civil organizada e à população em geral, que a Auditoria da Votação Eletrônica sob condições normais de uso, das
Eleições de 2018 – 2º turno, será realizada nas dependências do Centro Universitário Estácio do Ceará, Unidade Campus –
Centro (antigo Colégio Cearense), na Av. Duque de Caxias, 101, Bairro Centro, Fortaleza/CE, no dia 28 de outubro do ano em
curso, no horário de 8h00 às 17h00.
Fortaleza-CE, 08 de outubro de 2018.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0603010-02.2018.6.06.0000
CERTIDÃO
Certifico que faço juntada a estes autos digitais da decisão monocrática proferida pelo Exm.º Desembargador Relator nesta
data.
Fortaleza, 6 de outubro de 2018.
LIANA MAIRA FARIAS PAZ
Seção de Processamento
COPRO - SJU
Mandado de Segurança nº 0603010-02.2018.6.06.0000 –Classe nº 22
Impetrante: Sergio de Araujo Lima
Impetrado: Juízo Eleitoral da 5ª Zona –Baturité
Relator: Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
DECISÃO MONOCRÁTICA
RELATÓRIO
Cuida-se, em síntese, de Mandado de Segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado por Sérgio de Araújo
Lima, candidato ao cargo de Deputado Estadual, contra ato do Juiz Eleitoral da 5ª Zona –Baturité/CE, Agenor Studart Neto.
O ato dito como coator teria, supostamente, tolhido o direito do Impetrante de promover atos de campanha, na data de hoje
(06/10/2018), na cidade de Guaramiranga/CE, tendo em vista o “conflito de eventos designados para a mesma data e garantia
do direito exclusivo de preferência ao partido que ao ver do magistrado comunicou primeiramente a intenção de realizar evento
na data mencionada”.
O Partido da República - PR de Guaramiranga, partido que integra a coligação do Impetrante, teria protocolizado, junto ao
órgão da Secretaria de Segurança ofício comunicando a realização de evento eleitoral na modalidade carreata a se realizar
hoje (06/10/2018), último dia de campanha eleitoral.
Alegou que, na ocasião do protocolo do pedido, perguntou se havia outro evento marcado para a mesma data, tendo recebido
resposta, verbal, em sentido negativo.
Acrescentou que, sem que tivesse a possibilidade de readequar seu evento, o Juízo da 5ª Zona Eleitoral entendeu pela
existência de conflito e determinou a suspensão do evento do Partido da República –PR, nos termos da decisão anexado aos
autos (Doc. ID nº 152573).
Dessa forma, impetrou o presente mandamus com o intuito pleitear a realização de seu “derradeiro ato de campanha na forma
de carreata em percurso que é menor que o a ser realizado pela outra agremiação e, se iniciando apenas às 18 horas,
portanto, em horário bem posterior ao que inicialmente tinha sido planejado, mas que possibilitará a realização do ato sem
prejuízo da segurança e da livre manifestação da propaganda política” - grifei.
Aduziu o Impetrante ter direito líquido e certo fundamentado em três argumentos: a) permissão legal da lei de realização de
caminhadas, carreatas e passeatas; b) ausência de fundamentação da decisão que limitou a realização dos referidos atos de
campanha e c) direito constitucional de ir e vir.
Alegou que o fumus boni iuris necessário à concessão do pedido liminar estaria presente no próprio direito líquido e certo
trazido como fundamento da ação.
No que tange ao periculum in mora, aduziu que “tendo em vista que, diante da proximidade das eleições, restará o impetrante
tolhido em seu direito de reafirmar propostas, enfim, de prestar os devidos esclarecimentos sobre o plano de governo aos
cidadãos de Guaramiranga”.
Diante exposto, requereu “concessão de medida liminar, inaudita altera pars, suspendendo os efeitos da decisão e permitindo
a realização do ato de propaganda em horário posterior, no caso remarcado para as 18 horas no mesmo percurso assinalado e
que não se chocará com o outro evento marcado para essa data, até o julgamento em definitivo do presente Mandado de
Segurança”.
Ao final, pugnou fosse “concedida a segurança pleiteada com a manutenção e consolidação da decisão liminar proferida”.
Vieram os autos conclusos para apreciação do pleito liminar.
É o breve relatório.
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FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado por Sérgio de
Araújo Lima Aguiar, candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2018, contra ato do Juiz Eleitoral da 5ª Zona –
Baturité/CE, Agenor Studart Neto.
A legislação aplicada ao caso está versada no art. 9º da Resolução TSE nº 23.551/2017, in verbis:
Art. 9º A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de
licença da polícia (Lei nº 9.504/1997, art. 39, caput).
§1º O candidato, o partido político ou a coligação que promover o ato fará a devida comunicação à autoridade policial com, no
mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito
contra quem pretenda usar o local no mesmo dia e horário (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §1º).
§2º A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e
dos serviços públicos que o evento possa afetar (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §2º).
Da análise do ato tido como coator, vislumbra-se que o Partido Democrático Trabalhista de Guaramiranga “apresentou
comunicação à3ª CIA/4º Batalhão da Polícia Militar, na data de 20 de setembro do corrente, o qual informa a realização de
carreata no dia 06/10/2018, com início às 12hs, no comitê que se localiza na Rua Vicente Soares, e terá como trajeto: Sede,
Cana Seca, Pernambuquinho, Forquilha, Agostinho, Nova Fortaleza e Linha da Serra, tendo como previsão de término às 22
horas”.
De outra banda, “na data de 22 de setembro de 2018, segundo informações do próprio Major Cláudio Sérgio Gomes Mesquita,
o Partido da República de Guaramiranga comunicou ao Comando da Polícia Militar de Guaramiranga, por meio do ofício nº
003/2018, sua intenção de realizar carreata na mesma data, dia 06/10/2018, com início às 14 horas e no seguinte trajeto:
Sede, Distrito de Pernambuquinho e Cana Seca.
Conforme bem destacado pelo Magistrado a quo, Doc. ID nº 152573, “havendo conflito de data/horário, local/trajeto entre as
programações dos comunicantes, como de fato se constata no presente caso, o direito de prioridade quanto à realização do
evento há de ser reconhecido, exclusivamente, àquele que, previamente, postulou junto ao órgão de segurança”.
Dessa forma, em uma análise perfunctória do feito, conclui-se como acertada a decisão do Magistrado a quo, já que da análise
do trajeto se identifica que todos os locais referentes a carreata do Partido da República encontram-se no trajeto da carreata do
Partido Democrático Trabalhista de Guaramiranga, detentor, no presente caso, da prioridade de realização do evento, tendo
em vista ter realizado a comunicação antes do que o Partido da República, nos termos do art. 9º da Resolução TSE nº
23.551/2017.
Quanto ao horário das referidas carreatas, também se mostram conflitantes, já que a carreata do Partido Democrático
Trabalhista de Guaramiranga tem início às 12 horas e final previsto para às 22 horas, enquanto que a carreata do Partido da
República, ora Impetrante, tem início previsto às 14hs.
No que tange ao pleito de remarcação da carreata do Partido da República para ter início às 18 horas, não vejo como ser
acatado no presente mandamus já que o objeto deste refere-se a decisão do Magistrado a quo que proibiu a carreata com
início às 14 horas. A remarcação do horário da referida carreata deveria ter sido pleiteada junto ao Magistrado de 1º grau, o
que não ocorreu no caso em questão. Não se podendo na presente via mandamental apreciar referido pleito.
Ademais, ainda que seja a referida carreata do Partido da República iniciada às 18 horas, o choque de horários permanece,
não alterando, assim, a decisão exarada pelo Magistrado.
Dessa forma, estando devidamente fundamentada e acertada a decisão do Magistrado a quo, outra medida não resta a não
ser indeferir o pleito liminar.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, em uma análise perfunctória e tendo em vista o conflito de eventos existente, indefiro o pedido liminar para
manter a decisão do Juízo a quo que determinou a proibição da realização da carreata do Partido da República, ora
impetrante.
Dê-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação.
Expedientes necessários.
ÀSPRO1 para imediato cumprimento.
Fortaleza/CE, 06 de outubro de 2018.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Relator
Processo 0603008-32.2018.6.06.0000
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0603008-32.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
REPRESENTANTE: PATRICIA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR
Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAQUEL KLEIN ACIOLI GUERRA - CE28925, PRISCILA SOUSA DE OLIVEIRA CE39709, JOANA ALENCAR FERREIRA DE CARVALHO - CE32043, GERALDO DE HOLANDA GONCALVES FILHO CE17824, ANA TALITA FERREIRA ALVES - CE35416, LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - CE18185
REPRESENTADO: AUDIC CAVALCANTE MOTA DIAS, ANTÔNIO NETO DE SOUZA CLEMENTE
DECISÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de ação de investigação judicial eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, em face de Audic Cavalcante Mota Dias, candidato a Deputado Estadual nestas
eleições, e Antônio Neto de Souza Clemente, vereador no município de Quiterianópolis, ante a existência de abuso de poder
político e midiático, bem como a prática de conduta vedada das quais estaria se beneficiando o referido candidato.
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
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Aduz a Promovente que no dia 16 de setembro do corrente ano houve divulgação na rede social Facebook, na página pessoal
do Sr. Antônio Neto de Souza Clemente, de realização de obra de perfuração de poços profundos, a partir de recursos
oriundos da Secretaria dos Recursos Hídricos (SOHIDRA), correlacionando a execução do serviço com o candidato Audic
Mota, ao mencionar em vídeo os seguintes dizeres:
“Estamos aqui em Ipueira de Baixo, dando início a perfuração de uma demanda em parceria com o Deputado Audic Mota de 8
(oito) poços profundos, o qual estamos hoje perfurando o primeiro poço aqui na comunidade de Ipueira de Baixo, que venha
[sic] as outras comunidades o qual [sic] já estão marcados para nós chegarmos aos nossos objetivos”.
Sustenta a configuração de abuso de poder político diante da influência política do candidato Audic Mota junto ao Vereador
Antônio Clemente Neto e pela divulgação do vídeo ter ocorrido em pleno período eleitoral, violando o princípio da isonomia
entre os candidatos.
Aduz, ainda, a configuração de violação aos incisos I e II, do art. 73 da Lei nº 9.504/97, diante da utilização de máquina pública
para expor obras e serviços em apoio ao candidato.
De forma a comprovar o alegado, apresenta print de imagem e link da página do Sr. Antônio Neto de Souza Clemente no
Facebook, e reprodução do vídeo que consta na referida página.
Argumenta estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para ordenar a imediata
retirada do site eletrônico de toda e qualquer menção ao Deputado Audic Mota, até o julgamento final desta ação, sob pena de
multa.
Por fim, pugna pela procedência da ação para que, ao final, seja cassado o registro ou o diploma dos investigados, declarada a
inelegibilidade por 8 (oito) anos, nos termos do inciso XIV do art. 22 da LC nº 64/90, bem como a aplicação das sanções do art.
73 da Lei nº 9.504/97.
É o relatório, no essencial.
Inicialmente, é imperioso ressaltar que o abuso de poder perquirido na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) éo
chamado abuso qualificado, ou seja, aquele tendente a macular a normalidade e a lisura do pleito. Assim, a conduta deve, em
tese, ser grave o suficiente para lesar o bem jurídico protegido neste tipo de ação, qual seja, a normalidade e legitimidade das
eleições.
Leciona Edson de Resende Castro:
Esse abuso de poder que leva à cassação do registro mesmo nas hipóteses em que o candidato não tenha participado da
prática é, repita-se, aquele que se apresenta com potencial de afetação da normalidade e legitimidade das eleições (por nós
denominado de “abuso de poder qualificado”, que gera inelegibilidade para o agente por aplicação do art. 1º, I, d, da LC 64/90).
(Teoria e Prática do Direito Eleitoral, 2010, p. 362).
Portanto, é certo que em todas as hipóteses que ensejam a propositura da AIJE deverá a parte autora colacionar aos autos
indícios ou circunstâncias caracterizadoras do abuso qualificado, a fim de permitir a procedibilidade da Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, caso contrário deverá o Corregedor indeferir desde logo a inicial, conforme o disposto no art. 22, I, “c” da LC
nº64/90.
Consoante ensinamentos do professor Adriano Soares da Costa:
“Se não for o caso de representação, ou ainda que sendo, lhe faltar alguns dos requisitos da LC, o juiz eleitoral deverá indeferir
desde logo a inicial, não dando sequência a uma lide temerária”. (Instituições de Direito Eleitoral, 2006, p. 565).
Ademais, depreende-se do caput do art. 22 da LC n° 64/90 que a impetração da ação de investigação judicial eleitoral está
condicionada à satisfação de requisitos referentes à robustez dos elementos fático-probatórios sobre os quais se funda o
pedido (fatos, provas, indícios e circunstâncias) e à finalidade de apuração do abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade ou do uso indevido dos meios de comunicação social.
Relevante, portanto, demonstrar a existência objetiva de fatos denotadores de abuso de poder e que esses eventos ilícitos e
abusivos comprometem de modo indelével as eleições, porque ferem os princípios e valores constitucionais que as informam,
insculpidos no art. 14, §9º da Carta da República, verbis:
Art. 14, §9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou
emprego na administração direta ou indireta.
Em face do disposto, cumpre-me, de início, verificar se estão presentes os requisitos exigidos pela legislação para abertura de
ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder.
Analisando os autos, verifico que o abuso de poder reportado refere-se à propaganda isolada, com suposto conteúdo
inverídico, realizada por vereador em sua página pessoal na rede social Facebook.
Ora, a propaganda veiculada por cidadão, mesmo que detentor de mandato político, em perfil pessoal da rede social
Facebook, ainda que, em tese, tenha o condão de desafiar providências no âmbito das representações por propaganda
eleitoral, não se reveste de gravidade a ser perquirida em sede de AIJE, conforme dispõe o inciso XVI, do art. 22 da Lei nº
64/90.
Assim, a falta de gravidade suficiente para atingir a legitimidade e a normalidade das eleições, ainda que configurada alguma
ilegalidade na postagem objeto da presente demanda, impede seu processamento sob a ótica do abuso de poder qualificado,
capaz de resultar em medidas gravíssimas como a inelegibilidade por 8 (oito) anos e a cassação do registro ou do diploma dos
investigados.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência recente do TRE-SP:
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CANDIDATOS SE VALERAM DE INFLUÊNCIA
PARA ANGARIAR FUNDOS PARA A CAMPANHA. A SIMPLES DOAÇÃO REALIZADA PELA PESSOA FÍSICA, SÓCIA DE
EMPRESA QUE MANTÉM CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO, NÃO REVELA HIPÓTESE DE ABUSO DE PODER A
PERMITIR A ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

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
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(RECURSO nº 46230, Acórdão de 09/02/2017, Relator(a) CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN, Publicação: DJESP - Diário
da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 16/02/2017 )
A promovente busca, ainda, correlacionar a suposta propaganda irregular realizada pelo vereador, em seu Facebook pessoal,
com a configuração dos incisos I e II, do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que assim estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I –ceder, ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração direta ou indireta da união, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas
nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
No dizer de José Jairo Gomes “é intuitivo que a máquina administrativa não possa ser colocada a serviço de candidaturas no
processo eleitoral, já que isso desvirtuaria completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito –ferindo de morte a
isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os candidatos”.
Contudo, no caso vertente, a narrativa contida na inicial não veio acompanhada de qualquer elemento mínimo de prova, ou
sequer indícios, de que a máquina pública municipal, estadual ou federal tenha sido utilizada em proveito do candidato Audic
Mota.
Reitero que a denúncia se limita a fato isolado, no qual o Sr. Antônio Neto de Souza Clemente divulga em perfil pessoal de
rede social a sua imagem ao lado de suposta obra do Governo do Estado, relativa a perfuração de poços, sem evidenciar
conivência por parte de qualquer ente da Administração Pública para beneficiar eleitoralmente o candidato representado.
Embora o conteúdo do vídeo, com imagens e dizeres do vereador, possa, em tese, configurar alguma espécie de propaganda
ilícita, a competência para sua análise seria exclusiva dos Juízes Auxiliares designados pelo TRE-CE na forma do art. 96, §3º,
da Lei nº 9.504/97, afastada a incidência de hipótese da conduta vedada reportada.
Destaque-se que o presente caso não guarda semelhança com a AIJE de nº 0602936-45.2018, sob relatoria deste Corregedor,
que teve como autora a ora promovente Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar, em desfavor do ora promovido Audic
Cavalcante Mota Dias. Naqueles autos, a conduta supostamente ilícita efetivava-se por meio de página institucional da
Prefeitura Municipal de Tauá no Facebook, o que poderia configurar, em tese, abuso de poder político, ante a utilização da
máquina pública daquele município em favor de candidatura, tanto que foi deferida liminar para a retirada da referida página
institucional de qualquer menção ao candidato Audic Mota.
No presente caso, trata-se, repito, de perfil pessoal do vereador Antônio Neto, exaltando a figura do candidato Audic Mota, sem
que a parte autora tenha apresentado indícios mínimos da participação de qualquer ente público no sentido de favorecer
ilicitamente o candidato promovido.
Objetivamente, a partir das provas colacionadas aos autos, verifico a insuficiência de elementos para a análise do fato relativo
à utilização indevida da máquina pública em favor do investigado, mormente sob a ótica do abuso de poder qualificado.
Ante o exposto, em virtude de não haver elementos mínimos para o prosseguimento do feito, indefiro o pedido de abertura de
investigação judicial eleitoral, por ausência dos requisitos legais, em conformidade com o disposto na alínea “c” do inciso I do
art. 22 da LC n° 64/1990.
Publique-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 7 de outubro de 2018.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Corregedor Regional Eleitoral
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 127/2018 – Processo Judicial Eletrônico
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na Sessão de
Julgamento do dia 11/10/2018, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo
na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
MANDADO DE SEGURANÇA N° 0602739-90.2018.6.06.0000
ORIGEM: Fortaleza - CE
RELATOR: Juiz Alcides Saldanha Lima
IMPETRANTE LIA FERREIRA GOMES
ADVOGADOS: Francisco Diego Pote de Holanda do Nascimento - OAB CE 28278, Lucas Silva Aguiar - OAB CE 29357 e
Thiago Araújo Montezuma - OAB CE 23667
IMPETRADO: JUÍZO ELEITORAL DA 123ª ZONA - CAUCAIA/CE
ASSUNTO: Cancelamento de inscrição eleitoral – Revisão do Eleitorado – Pedido de suspensão do ato – Pedido de liminar
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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 2018, Número 205

Fortaleza, quarta-feira, 10 de outubro de 2018

Página 9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias
PORTARIA 645/2018
O Procurador Regional Eleitoral no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos arts. 77, parte
final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e incisos e 5º, §
2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
2286/2018/SEG/PGJ, resolve: ALTERAR, de 30/09/2018 para 23/03/2019, a data final de designação do promotor
FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, na portaria nº 609, de 04/09/2018, que o designou para funcionar como
Promotor Eleitoral da 089ª Zona (Amontada), no período de 04/09/2018 a 30/09/2018, em face da licença para tratamento de
saúde e licença maternidade da Promotora ADNA LEONOR DÉO VASCONCELOS. Fortaleza/CE, 04 de outubro de 2018.
ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
ZONAS ELEITORAIS
007ª Zona Eleitoral
Sentenças
Intimação de sentença
PROCESSO: nº 337-35.2016.6.06.0007
PROTOCOLO: 117.548/2016
Natureza: Representação Eleitoral - Impugnação de Pesquisa Eleitoral c/c Pedido de Liminar - Eleições 2016
Representante: Coligação Por Amor a Cascavel
Advogado: Patrick Esteves Batista, OAB/CE nº 20.719/CE
Representada: Coligação a Verdadeira Mudança
Advogado: Pedro Teixeira Cavalcante Neto, OAB/CE nº 17.677
Representado: Passos de Sá Soluções Inteligentes LTDA - ME
Advogado: Samantha Soares Passos de Sá, OAB/CE nº 31.147/CE
SENTENÇA
Cuida-se de representação ajuizada pelo COLIGAÇÃO POR AMOR A CASCAVEL contra PASSOS DE SÁ SOLUÇÕES
INTELIGENTES LTDA – ME, a Coligação A Verdadeira Mudança, e os candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Cascavel
PAULO JOSÉ MARTINS CARVALHO NETO e GERARDO POMPEU RIBEIRO NETO, cuja pretensão objetiva impugnar
pesquisa de intenção de votos para as eleições aos cargos majoritários de 2016, neste Município, tendo a parte requerente
postulado a suspensão da divulgação da referida pesquisa, o esclarecimento das divergências apontadas na exordial, bem
como acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da requerida.
Denegada a tutela de urgência requerida, os candidatos em constestação (fls 27-30) sustentaram, em síntese, a sua
ilegitimidade passiva.
Por seu turno, a empresa representada, alegou a inexistência de irregularidades na produção da pesquisa eleitoral registrada
no TSE sob o nº 06569/2016.
Em manifestação, Ministério Público Eleitoral (fls. 52-54) pugnou pela perda de objeto do pleito autoral quanto à suposta
irregularidade de pesquisa, tendo prosseguido a demanda circunscrita ao pedido de acesso ao sistema interno de controle,
verificação e coleta de dados de dados da empresa requerida, na produção do mencionado levantamento de intenções de
voto.
Ante o despacho de fls. 56 que asseverou o escoamento do prazo obrigatório de 120 dias para armazenamento de dados da
pesquisa pela representada, em nova cota ministerial requereu-se a intimação da coligação representante para indicar outros
meios de prova ou requerer o que direito, tendo, entretanto, a interessada permanecido inerte.
Por fim, o Parquet Eleitoral, ante a perda do objeto e a inércia da representen em carrear aos autos novas alegações e
substrato probatório que pudesse favorecer a continuidade da presenteação, requer a extinção do feito sem resolução do
mérito.
É o sucinto relatório. Decido.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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As pesquisas eleitorais, consideradas um importante mecanismo de levantamento e interpretação de dados atinentes à opinião
ou preferência do eleitorado quanto aos candidatos que disputam as eleições1, sabidamente detém um enorme potencial de
influenciar os rumos de um pleito. Assim, para evitar a divulgação de resultados fraudulentos ou obtidos de forma irregular
encontram-se submetidas à uma rigorosa disciplina legal de registro e divulgação.
A Lei nº 9.504/97 (art. 33, caput, incisos I a VII e §1º) e a Resolução TSE nº 23.4523/2015 (art. 2º) exigem, como medida de
controle, o registro antecipado da pesquisa, devendo as entidades e empresas informar ao Tribunal Superior, dentre outros
dados, a metodologia utilizada, o plano amostral, bem assim o questionário a ser aplicado.
De outra banda, ao Ministério Público Eleitoral, aos candidatos, partidos políticos e coligações é franqueado impugnar o
registro e/ou divulgação das pesquisas eleitorais, uma vez não atendidas as exigências legais.
No caso dos presentes autos, a coligação Por Amor à Cascavel questiona a pequisa de nº 06569/2016, realizada pela empresa
Passos de Sá Soluções Inteligentes LTDA – ME, em Cascavel, entre os dias 23 e 24 de setembro de 2016. A requerente
aponta irregularidades no plano amostral que divergiria do questionário aplicado, no tocante à escolaridade dos entrevistados.
Além disso, aduzem inconsistências dos dados obtidos em relação à faixa etária em comparação o levantamento anterior
registrado sob o nº 09736/2016 e impugnado em outras duas representações.
Ao refutar os argumentos da exordial, a empresa esclarece que a pesquisa de nº 09736/2016 foi cancelada antes mesmo de
sua divulgação, para, em seguida, ser realizado outro levantamento sob novo plano amostral incluída a ponderação sobre o
nível socioeconômico dos eleitores.
Quanto às divergências entre o plano amostral e o questionário aplicado, defende a empresa que há total correspondência
entre ambos, uma vez que as faixas de escolaridade são as mesmas, embora acrescidas palavras ou termos para designar
cada nível de estudo. A respeito das inconsistências dos dados obtidos, aduz a ora representada que, ante o cancelamento da
primeira pesquisa e com o plano amostral refeito, por conseguinte, os cálculos e dados estatísticos mudaram.
Com efeito, ao compulsar dos autos, verifica-se que a pesquisa cumpriu as exigências legais tanto quanto ao registro como ao
questionário aplicado aos entrevistados.
As discrepâncias entre as pesquisas mencionadas referem-se tão somente aos dados obtidos em um novo levantamento
realizado a partir de um plano amostral diferente para incluir o nível socioeconômico dos eleitores. A pesquisa anterior de nº
09736/2016, questionada pelas coligações exatamente por não contemplar as faixas de renda dos eleitores, resultou
cancelada antes mesmo da divulgação das intenções de voto, o que em nada compromete a credibilidade dos novos dados
coletados.
As discordâncias nas nomenclaturas das faixas de escolaridade previstas no plano amostral e nos questionários aplicados são
irrelevantes, vez que guardam absoluta equivalência entre si.
Ademais, a coligação representante refutou-se a coligir novas provas aos autos aptar a corroborar as alegações de que a
pesquisa foi realizada com intuito malicioso, de modo a influenciar os eleitores de Cascavel a optar pelo candidato Paulinho
Macedo, o primeiro colocado no levantamento.
Assim, não vislumbro qualquer irregularidade na pesquisa de nº 06569/2016 a ensejar a aplicação das reprimendas previstas
em lei, não merecendo prosperar os pleitos da coligação representante.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial com fulcro no art. 487, I do CPC/2015.
P.R.I.
Verificado o trânsito em julgado, arquivem-se, dando-se as baixas e anotações de praxe.
Expedientes necessários.
Cascavel/CE, 26 de setembro de 2018.
Leopoldina de Andrade Fernandes
Juíza Eleitoral – 7ª ZE

013ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 042/2018
PUBLICAÇÃO DE LISTA DE APOIAMENTO
Protocolo nº 28124/2018
Interessado: PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED
O Excelentíssimo Senhor Dr. Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra, MMº. Juiz da 13ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas
atribuições legais etc.
FAZ SABER - a todos que o presente EDITAL virem ou dele notícias venham a ter, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA - PED, legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral requerimento acompanhado
de fichas de 232 assinaturas de apoiamento de eleitores para sua criação (08 lote de nºs.
CE 00130000014 a
00130000021), nos termos do art. 9º da Lei nº 9.096/1995, bem como da Resolução do TSE nº 23.465/2015, as quais se
encontram disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório Eleitoral, e que poderão ser impugnadas por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do presente Edital.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no
local de costume, bem como publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE. Dado e passado nesta cidade de Iguatu-CE,
aos 09 dias do mês de outubro de 2018. Eu, Maria Lireuda Alves Braga (Chefe de Cartório Eleitoral) preparei e conferi o
presente Edital, que será subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral
RAIMUNDO RAMONILSON CARNEIRO BEZERRA
Juiz Eleitoral da 13ª Zona

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
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014ª Zona Eleitoral
Editais
APOIAMENTO DE ELEITORES A PARTIDO EM FORMAÇÃO
EDITAL Nº 66/2018
(PRAZO: 05(cinco) DIAS)
A Excelentíssima Senhora Dra. Larissa Braga Costa de Oliveira, MM. Juíza Eleitoral desta 14ª Zona do Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais,
VEM tornar público, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED, legenda partidária ainda em formação,
apresentou a esta Zona Eleitoral, através de Requerimento (protocolo nº 27998/2018), 08 lotes de assinaturas de eleitores
para a criação da referida agremiação, sob os números CE00140000008 a CE00140000015. Outrossim, conforme o mesmo
art.15, da citada Resolução, as listas e formulários poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação.
Dado e passado nesta cidade de Lavras da Mangabeira, aos 09 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Ronaldo
Quinderé Moreno, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
LARISSA BRAGA COSTA DE OLIVEIRA
Juíza Eleitoral da 14ª Zona
Atos Diversos
CERTIDÃO APOIAMENTO A PARTIDO
CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, nos termos do artigo 15 da Resolução TSE nº 23571/2018, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA - PED, legenda partidária em formação junto ao TSE, apresentou a esta Zona Eleitoral, através de
Requerimento (protocolo nº 27998/2018), 08 lotes de assinaturas de eleitores para a criação da referida agremiação, sob os
números CE00140000008 a CE001400000015.
Certifico ainda que as assinaturas serão conferidas e devidamente certificadas, conforme disciplinam os artigos 11 a 19 do
referido diploma legal.
O referido é verdade. Dou fé.
Lavras da Mangabeira, 06 de outubro de 2018 .
RONALDO QUINDERÉ MORENO
Analista Judiciário TRE/CE – Mat: 67668
Chefe de cartório da 14ª Zona Eleitoral

016ª Zona Eleitoral
Editais
Apoiamento de eleitores a partido em formação
EDITAL N.º 55/2018
O Exmo. Sr. Matheus Pereira Júnior, Juiz da 16ª Zona Eleitoral, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, nos termos do que dispõe o art. 15 da Resolução
TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018, que se encontra disponível no Cartório deste Juízo lista de apoiamento de eleitores ao
partido político em formação Partido da Evolução Democrática - PED, sob protocolo n.º 28.102/2018, contendo 07 (sete) lotes
de assinaturas sob os códigos CE00160000011 a CE00160000017.
Outrossim, conforme o mesmo art.15, da citada Resolução, as listas e formulários poderão ser impugnados por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar e ninguém possa alegar desconhecimento, mandou o Exmo. Sr. Juiz
Eleitoral publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e em local de costume.
Dado e passado nesta 16ª Zona Eleitoral de Missão Velha/CE, em 09 de outubro de 2018. Eu, José Wellington Nogueira,
Chefe de Cartório, digitei o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
MATHEUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 16ª ZE

022ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL PARTIDO EM FORMAÇÃO PRAZO 5 DIAS
EDITAL Nº 44/2018
CRIAÇÃO DE PARTIDO – FICHAS DE APOIAMENTO
PRAZO : 5 DIAS
O Excelentíssimo Dr. FÁBIO RODRIGUES SOUSA, Juiz Eleitoral da 22ª Zona, com sede em São Benedito, Estado do Ceará,
no uso de suas atribuições legais etc.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência,que foram apresentados e protocolizados
nesta 22ª Zona Eleitoral sob o nº 28294/2018, para fins de certificação da veracidade de assinaturas e números de títulos
eleitorais, nos termos do art. 9º , parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 9.096/95, formulários contendo dados dos eleitores que
manifestam apoio ao registro do estatuto do PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA no Tribunal Superior Eleitoral. Assim ,
foi expedido o presente edital, pelo qual ficam todos cientes de que os formulários em questão se encontram disponíveis no
Cartório Eleitoral e poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5(cinco) dias
contados da publicação deste Edital, nos termos do art. 15, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.465, de 17.12.2015. E, para
que chegue ao conhecimento de quem possa interessar, o Meretíssimo Juiz mandou expedir o presente Edital que será
publicado no átrio do Cartório Eleitoral e no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE. Dado e passado nesta cidade de São
Benedito, aos dez dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, Carlos Flávio Belfort Craveiro, Chefe de
Cartório da 22ª Zona Eleitoral, o digitei e subscrevo.
Dr. Fábio Rodrigues Sousa
Juiz Eleitoral da 22ª Zona

027ª Zona Eleitoral
Editais
PUBLICAÇÃO DE LISTAS DE APOIAMENTO DE PARTIDO EM FORMAÇÃO
EDITAL N.º 48/2018
LISTA DE APOIAMENTO DE PARTIDO POLÍTICO EM FORMAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSÉ FLÁVIO BEZERRA MORAIS, Juiz de Direito Titular da 27ª Zona Eleitoral, da
circunscrição eleitoral de Crato, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem notícias, em cumprimento ao disposto no art. 15 da
Resolução TSE n.º 23.571/2018, que a agremiação partidária em formação PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA (PED)
apresentou no dia 07/10/2018 neste Cartório da 27ª Zona Eleitoral de Crato/CE, situado na Rua Teodorico Teles Neto, s/n.º,
Mirandão, em Crato/CE, por meio do Ofício n.º 0421/2018, protocolizado sob n.º 28.162/2018, 08 (OITO) LISTAS DE
APOIAMENTO para análise de assinaturas constantes dos lotes CE002700000013 CE00270000020, sendo facultado a
qualquer interessado, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação deste edital, a apresentação de impugnação
elaborada em petição fundamentada.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital,
que vai afixado no local de costume e no DJE/TRE-CE.
Crato/CE, 09 de outubro de 2018
Eu, _________________, Francisco Márcio Batista Vale, Chefe de Cartório da 27ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JOSÉ FLÁVIO BEZERRA MORAIS
Juiz Eleitoral

044ª Zona Eleitoral
Editais
APOIAMENTO A PARTIDO POLÍTICO
EDITAL Nº 57 /2018
Prazo: 5 (cinco) dias
O Doutor Wilson de Alencar Aragão, Juiz da 44ª Zona Eleitoral – Santana do Acaraú, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, etc.TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos do art.
15 da Resolução TSE n.º 23.571/2018, que se encontram disponíveis no Cartório deste juízo, registrado por meio do protocolo
de nº 28.393/2018, lista de apoiamento de eleitores desta 44ª Zona Eleitoral ao PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA PED, legenda partidária em formação, para os fins do disposto no art. 7º, § 1º da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.A
lista de apoiamento foi encaminhada para análise do Cartório Eleitoral por meio de fichas físicas e também pelo Sistema de
Apoiamento a Partidos em Formação – SAPF, constantes dos lotes de números CE00440000016 a CE004400000024,
totalizando 184 fichas, as quais poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 05
(cinco) dias, contados da publicação deste edital.E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor
Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente Edital no local de costume, bem como publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
TRE-CE. Dado e passado nesta cidade de Santana do Acaraú, aos 09 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Maria
Clécia Alves de Oliveira, Chefe do Cartório da 44ª ZE/CE, preparei e conferi o presente edital.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz da 44ª Zona Eleitoral

060ª Zona Eleitoral
Sentenças
Autos: nº 398-28.2016.6.06.0060 (AIJE)
Promovente : COLIGAÇÃO “CATARINA EM SUAS MÃOS”; MARSUEL ARAÚJO PESSOA; ANTÔNIO RODRIGUES
TEIXEIRA.
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
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Advogado: FRANCISCO ALVES GUILHERME NETO (OAB-CE 15.445)
Promovidos: RAFAEL RUFINO MELO PAES DE ANDRADE; FRANCISCO JOSÉ VIEIRA GOMES; THIAGO PAES DE
ANDRADE RODRIGUES
Advogado: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA (OAB-CE 11.677)
SENTENÇA
1.
Do Relatório
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação “Catarina em suas mãos”, Marsuel Araújo Pessoa e
Antonio Rodrigues Teixeira em desfavor de Rafael Rufino Melo Paes de Andrade, Francisco José Vieira Gomes e Thiago Paes
de Andrade Rodrigues.
A exordial de fls. 02/49 alega que houve excesso na contratação de terceirizados e na nomeação e posse de cargos
comissionados durante o processo eleitoral; uso do transporte escolar em evento eleitoral do dia 16/09/2016; uso de Trator,
afetado ao Município de Catarina pelo Programa de Aceleração do Crescimento, em obra privada (açude); uso de servidores
públicos em passeata durante o horário de expediente.
A inicial, em um primeiro ponto, narra, em síntese, que houve contratação de 333 funcionários terceirizados e nomeação de
167 comissionados no período compreendido entre 01/01/2016 e 30/06/2016 (fls. 57-91), em um universo de apenas 18.000
habitantes. Diz que não haveria necessidade das contratações para o funcionamento da máquina pública, alegando a
caracterização de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder politico e econômico.
Argumenta, ainda, que os veículos de placas: HWT 3036, HUR 5516, HUI 5085,MUK 6438, OCS 0973, HUD 2843 e HWB
2051, foram utilizados no transporte de eleitores para evento eleitoral no dia 16/09/2016 (fls. 209/210), sendo que os referidos
carros seriam contratados para o transporte de alunos no município de Catarina.
Alega que foi utilizado trator do Programa de Aceleração do Crescimento afetado ao Município de Catarina, para construção de
açude na localidade Sitio Bom Lugar, propriedade particular pertencente ao senhor Djacir (fls. 330/331), caracterizando
conduta vedada ao agente publico, conforme art. 73 da Lei 9.504/97.
Conclui, afirmando, que foram utilizados os servidores públicos (fls. 332/336), durante horário de expediente, em passeata
política eleitoral realizada no dia 30/09/2016.
Em nova petição de fls. 342/358, cita a nomeação em cargo comissionado do senhor Roniel Carvalho Pessoa de Araújo, no dia
30/06/2016, como uma forma de captação ilícita de sufrágio travestida de nomeação, tendo em vista as críticas feitas pelo
citado à administração pública municipal em período anterior ao da nomeação (fls. 361/362) e mudança de postura após o
início do vínculo com a administração (fls. 363/365).
Apresentou ainda, novos vídeos, onde um veículo supostamente carregava eleitores para o evento eleitoral do dia 16/09/2016,
sendo este carro contratado para transporte de alunos no município de Catarina (fls. 366/367).
Devidamente notificados (fl. 421), os promovidos apresentaram contestação (fls. 381/403) na qual alegaram, preliminarmente,
que discussão sobre eventual conduta vedada só poderia ser alegada até a data da eleição. Argumenta que não há de se falar
em 333 novas contratações temporárias, ou mesmo de 167 novas nomeações no primeiro semestre de 2016, diz que as
contratações foram dentro da média dos últimos quatro anos, não havendo abuso nas nomeações e contratações.
No tocante ao uso de transporte escolar para transportar eleitores, defende que não há impedimento que veículos contratados
para transportar alunos, venham a transportar eleitores para comício, desde que não coincida com o horário escolar. Aponta
que o horário escolar é até as 17 horas e que os comícios só se iniciavam as 19h.
Referente ao trator supostamente utilizado em obra particular, afirma não haver relevância probatória, nem identificação da
máquina ou do motorista da mesma.
Em relação aos servidores presentes em evento político eleitoral durante o horário de expediente, declara que não houve
nenhuma autorização ou orientação do Prefeito para qualquer servidor abandonar seu posto de trabalho para participar do
evento e que iria apurar eventual infração disciplinar. Expõe também que a participação de 11 servidores no evento não teria a
gravidade suficiente para desequilibrar o pleito.
Notificados para se manifestarem sobre a petição de fls. 342/380, os promovidos alegaram a extemporaneidade das provas
tendo em vista a apresentação após a diplomação dos eleitos. Afirmam que as provas foram produzidas apenas no dia
04/01/2017, não havendo comprovação que o veículo de placa MUK 6438-BA, estaria transportando eleitores para algum
comício. Aponta não haver prova de captação ilícita de voto referente ao eleitor Roniel Carvalho.
O Ministério Público Eleitoral pugnou pela admissão das provas juntadas pelos promoventes nas fls. 342/380 e pelo
prosseguimento do feito.
Foi realizada audiência em 27/03/2018, às 10 horas (fls. 456/458), onde foram ouvidas as testemunhas Antônio Calisto da Silva
e José Airton Ferreira de Lima. Os depoimentos foram gravados em mídia (fls. 459).
A testemunha Antônio Calisto da Silva foi ouvida e declarou que no dia da passeata da campanha do candidato Dr. Thiago, em
30/12/2017, presenciou o carro do senhor João Neto, além de outros caminhões, carregando eleitores em horário que
deveriam carregar alunos. Indagado pelo advogado da parte promovente, afirma que se comentava na cidade que na passeata
a maioria das pessoas eram funcionários da prefeitura. Afirma que ouvia comentários na cidade que Roniel Carvalho teria
“porcentagem de dinheiro” para ficar ao lado do prefeito durante a campanha. Foram exibidos alguns vídeos (documento 07,
págs. 209/210). Indagado pelo advogado da parte promovida, a testemunha admitiu aparecer em um dos vídeos, onde estava
com adesivo do candidato Marsuel Pessoa e afirmou que trabalhava gratuitamente para o mesmo na campanha eleitoral.
Reafirma que diversos carros transportaram eleitores no dia do comício, mas que identificou apenas o carro de João Neto, um
caminhão com a frente vermelha. Informa que o comício foi realizado a noite e que os caminhões começaram a entrar na
cidade às 17 horas, sendo que os alunos têm aula até as 16 horas, e que os carros nesse horário deveriam carregar os alunos
para a vila São Gonçalo. Em relação a passeata, a testemunha informou não saber quantificar o número de pessoas
presentes. Perguntado pela representante do Ministério Público, Antônio Calisto informou que viu o carro de João Neto entre
16:30 e 17:00 horas na sede do município de Catarina. Diz não saber se os alunos ficaram prejudicados no dia desse evento.
Informa que viu servidores públicos na passeata a partir das 16 horas, mas não identificou ninguém. Acredita que teria mais de
400 pessoas na passeata e mais de 40 servidores públicos municipais. Em relação as contratações exageradas no período
eleitoral, só soube por boatos.
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
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No depoimento da testemunha José Aírton Ferreira Lima, o advogado da parte promovida solicitou o afastamento da mesma,
alegando inimizade com o requerido, conforme documento de fls. 460/464. A promotoria se manifestou pela admissão da
testemunha, em virtude de não entender como uma inimizade os fatos alegados, e que o mesmo utilizou a liberdade de
manifestação em razão de sua profissão. Analisando o contexto social e politico, não houve o afastamento da testemunha, haja
vista a não caracterização de inimizade concreta da testemunha com os representados. Foi exibido o vídeo (documento 15,
pág. 330/331), a testemunha confirma que foi o produtor do vídeo, onde afirma que uma máquina do PAC estaria sendo
utilizada para obra de açude em propriedade particular. A testemunha alegou que ao chegar ao trabalho, por volta das 11:20h,
verificou a presença de servidores em caminhada de campanha do candidato Dr. Thiago, e nessa passeata identificou os
servidores Roniel, a Secretária de saúde e a “filha de Francisco José”. Disse que a caminhada iniciou por volta de 10:15h e
10:30 e que as 12 horas ainda acontecia o evento. Relatou, ainda, a mudança de comportamento do senhor Roniel Carvalho
em relação a administração do município de Catarina, que passou de um forte crítico a apoiador da campanha de Dr. Thiago.
Disse que os carros que transportaram a maioria dos eleitores para o comício do candidato Dr. Thiago, eram carros
contratados para transportar alunos, mas não especificou a data do evento. Indagado pelo advogado do promovido, afirma que
a máquina utilizada na obra do açude, provavelmente é a do PAC, não podendo ter certeza. Disse que não presenciou
nenhuma conversa de cunho eleitoral entre o senhor Djacir e o prefeito a época, senhor Rafael Rufino, ou com Dr. Thiago,
então candidato a prefeito. Disse não ter visto nenhuma conversa do prefeito da época ou do candidato Dr. Thiago com algum
servidor publico, obrigando os mesmos a comparecerem na passeata de campanha. Indagado pela representante do Ministério
Público, o mesmo confirma que o trator seria do PAC, pelo fato de só haver uma máquina daquele tipo no município de
Catarina. Disse que a movimentação da passeata foi entre as 10 e 12 horas e que alguns servidores públicos estavam na
mesma, sem saber identificá-los pelo nome em virtude de morar na cidade há pouco mais de um ano na época do fato. Disse
que viu vários caminhões que transportavam alunos chegando a cidade por volta de 17:20, afirmando que não seria possível
transportar os alunos e estarem esse horário na cidade, tendo em vista a distância entre as localidades. Informou ainda que a
família do senhor Djacir teria de 10 a 12 pessoas, que a passeata do dia 30/09/2016 teria entre 150 e 180 pessoas e de 10 a
12 servidores da prefeitura. Reafirmou a extrema mudança de comportamento de Roniel Carvalho e que não teve
conhecimento de eventuais benefícios por parte do gestor municipal ao mesmo. Disse que não soube de eventuais prejuízos
em relação ao transporte de alunos nos dias dos comícios, onde foi utilizado o transporte de eleitores.
Durante a audiência, a parte promovente solicitou que fossem acostados como prova nos autos, os documentos e informações
constantes no Processo de nº 193-96.2016.6.06.0060. Foi concedido prazo de cinco dias para que fossem especificadas as
provas relacionadas à referida ação.
No dia 06/04/2018 foi apresentada petição da parte promovente especificando as provas que desejava juntar, conforme fls.
465/475, além de solicitação da comparação das provas apresentadas nos presentes autos, com os documentos apresentados
no Processo 193-96.2016.6.06.0060, especificamente a comparação entre a lista de carros contratados para transportar
alunos, conforme fl. 207 da ação de exibição de documentos e os vídeos: MAH 03125, MAH 03124 e MAH 03121, constantes
na mídia acostada na fl. 210 dos presentes autos. Informou ainda a documentação pendente de apresentação por parte da
prefeitura de Catarina, requerendo a juntada da referida documentação nos autos. A parte representada se manifestou,
conforme fls. 483/488, alegando que os documentos referidos na petição já foram apresentados pela própria parte
representante no ajuizamento da própria AIJE e requer o encerramento da fase instrutória. O Ministério Público se manifestou
pelo deferimento das provas especificadas pela parte promovente.
A Ação de Exibição de Documentos de nº 193-96.2016.6.06.0060 foi apensada a estes autos.
Em fase de alegações finais, a parte promovente reforça os pontos já apresentados na presente ação e pede que a ação seja
julgada procedente, a fim de decretar a cassação dos mandatos, em razão do abuso de poder econômico/politico, da captação
ilícita de votos e da conduta vedada aos agentes públicos. A parte promovida em suas alegações finais, arguiu preliminar de
extemporaneidade do ajuizamento da ação, além de citar que o arcabouço probatório dos autos é frágil, insuficiente para uma
cassação de mandato, argumentando que para caracterização de conduta abusiva, seria necessária relação de causalidade
entre o ato praticado e a repercussão no resultado das eleições. O Ministério Público se manifestou pela procedência da ação,
alegando que: 1. Em relação a contratação excessiva de servidores, relata que, apesar das contratações terem sido realizadas
dentro do período legal (01/01/2016 a 30/06/201), a prefeitura chegou a ter 500 funcionários, correspondendo a 5,2% do
eleitorado de Catarina. 2. No que se refere a utilização de veículos escolares para transporte de eleitores, cita que houve
prejuízo ao regular andamento das atividades, com base no horário do funcionamento escolar (13h às 17h), na mídia de fl. 210
e no depoimento da testemunha Antônio Calisto da Silva. 3. No tocante à utilização de trator em obra particular, diz não haver
identificação da máquina e do operador, e que o vídeo não seria suficiente para comprovar onde e sob quais circunstâncias a
filmagem ocorreu. 4. Quanto a Participação de 11 servidores em passeata em 30/09/2016, aponta que as fotos de fls. 334/334,
a prova testemunhal e a documentação referente ao horário dos servidores, além das alegações dos promovidos, indicam a
ciência da participação dos servidores em atos de campanha, sendo portanto, conduta vedada de acordo com o art. 73, III, da
Lei. 9.504/97. A representante do Ministério Público requereu a cassação dos mandatos e a inelegibilidade dos representados
Thiago Paes de Andrade Rodrigues e Francisco José Vieira Gomes e a inelegibilidade do representado Rafael Rufino Melo
Paes de Andrade.
Vieram os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir.
2. Da Fundamentação
2.1 Da preliminar de extemporaneidade da ação
Em sua defesa e em sede de alegações finais, os promovidos arguiram preliminarmente a preclusão para o ajuizamento da
presente demanda.
Aduzem que a ação de investigação judicial eleitoral em face da prática da conduta vedada teria como termo final de
propositura a data do pleito eleitoral, diversamente da hipótese de abuso do poder econômico/político.
Com efeito, os demandados não indicaram qual o fundamento da aventada extemporaneidade da ação, além do que a causa
de pedir da AIJE em apreço se refere a suposta prática de abuso de poder econômico/político, ainda que coincida com
eventual conduta vedada pela legislação eleitoral.
Nessa esteira, afasto a preliminar suscitada. Passo ao exame do mérito da causa.
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2.2
Do mérito
2.2.1 Do excesso de contratação de servidores
No tocante ao abusivo incremento na contratação de servidores temporários e na nomeação de cargos comissionados, no
período de 01/01/2016 a 30/06/2016, além de não se cuidar de período vedado para as ditas contratações, observo, da
documentação acostada aos autos, que o quantitativo de contratações e de nomeações, ainda que expressivo para um
município cuja população circunda 18.000 (dezoito mil) habitantes, não destoa significativamente da média apresentada nos
três anos anteriores (2013 a 2015).
Ademais, extrai-se dos autos que as contratações e nomeações se destinaram a áreas de premente necessidade, tais como
saúde e educação.
Nessa linha, é assente a jurisprudência dos tribunais eleitorais pátrios:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR
DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE ELEITORAL E
DA GRAVIDADE. RECURSO PROVIDO. SANÇÕES AFASTADAS.
1. Na espécie, a contratação de temporários no primeiro quadrimestre de 2016 representou um aumento de 17,81% em
relação ao mesmo período do ano anterior, seguindo uma tendência dos demais quadrimestres. Não houve uma elevação
brusca ou anormal de contratações provocada pela proximidade das eleições.
2. A prova dos autos é harmônica ao evidenciar que a contratação de pessoal temporário ocorria sem processo seletivo prévio
e sem definição de critérios objetivos, configurando possível prática de atos de improbidade administrativa pela violação aos
princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e isonomia, que devem ser apurados na esfera própria (Justiça
Comum).
3. Todavia, as contratações irregulares, por si sós, não são suficientes para comprovar o abuso de poder político. É
essencial o liame eleitoral, aferido através de provas da correlação entre a conduta ilícita e o pleito, o que não ocorreu
na hipótese dos autos.
4. O conjunto probatório não é capaz de demonstrar que as funções foram preenchidas com o propósito de cooptar
votos ou obter apoio político dos contratados ou de seus familiares. Ausente a finalidade eleitoral, não se configura o
abuso de poder político.
5. A quantidade de servidores contratados a mais no ano eleitoral não possui gravidade suficiente para macular a
legitimidade do pleito ou causar desequilíbrio entre os concorrentes.
6. Recurso conhecido e provido. Sanções de cassação do diploma e inelegibilidade afastadas.
(RECURSO ELEITORAL Nº 20579 – CAMPOS SALES/CE – RELATORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO – ACÓRDÃO Nº
20579 de 15/05/2017 – PUBLICAÇÃO 15/05/2017)
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR 8
ANOS. RECURSO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À HIPÓTESE DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO
COMPROVADA A FINALIDADE ELEITORAL DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO
ELEITORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A utilização de ônibus fretados pelo poder público para o transporte de eleitores a comícios caracteriza a conduta vedada
prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
A cessão ou utilização de ônibus escolar para transportar simpatizantes do prefeito/candidato usando roupas com as cores da
campanha e manifestando sentimentos políticos configura infração ao art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
A concessão de benefício por parte da administração ¿ cessão de trator para realizar mudança de particular ¿ no ano eleitoral,
sem prova de existência de programa social previsto em lei específica e já em execução orçamentária no exercício anterior,
fere a norma prevista no art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97.
O simples aumento do número de contratações realizadas pela prefeitura no primeiro semestre do ano eleitoral, sem a
comprovação do necessário liame com o pleito, não é suficiente para a configuração do abuso de poder político.
Recurso eleitoral parcialmente provido.
(RECURSO ELEITORAL Nº 42038 – INGÁ/PB – RELATOR JOÃO ALVES DA SILVA – ACÓRDÃO Nº 98 de 24/04/2014 –
PUBLICAÇÃO 29/04/2014)
Deveras, no quadro fático-probatório retratado, não vislumbro a comprovação do excesso abusivo na contratação de
servidores temporários e na nomeação de cargos comissionados, tampouco sua finalidade eleitoral, de modo a caracterizar o
abuso de poder político e econômico.
2.2.2 Do uso de transporte escolar em eventos políticos
Por sua vez, no que tange à utilização de ônibus contratados para transporte escolar no transporte de eleitores para evento
eleitoral no dia 16/09/2016, a prova testemunhal colhida em audiência, em que pese ter confirmado a realização do transporte
de eleitores em tais veículos na data supracitada para participação em comício, não foi conclusiva quanto a ter efetivamente
ocorrido prejuízo aos alunos da rede pública de ensino.
Outrossim, é a diretriz abstraída da jurisprudência:
RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. RECEITA DE CAMPANHA
PROVENIENTE DE RECURSOS PRÓPRIOS. GASTOS/CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. USO
DE VEÍCULOS. TRANSPORTE ESCOLAR. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS.
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA VEDADA E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVAS FRÁGEIS.
1. A declaração de bens apresentada pela candidata ao efetuar seu pedido de registro de candidatura não tem por objetivo
fixar os recursos que serão aplicados na campanha eleitoral.
2. Recursos próprios utilizados pela candidata em campanha não configuram receitas de origem ilícita, sobretudo quando os
valores foram declarados na prestação de contas e transitaram na conta bancária específica de campanha, mesmo que
tenham sido omitidos na declaração de bens do registro de candidatura.
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3. Os veículos utilizados na campanha eleitoral não geraram custos, sendo que seu uso foi cedido por simpatizantes das
candidatas, caracterizando-se, portanto, como receitas estimadas, as quais não foram declaradas na prestação de contas.
4. Não pode ser considerada captação ilícita de recursos a utilização de apenas quatro veículos, cedidos por simpatizantes,
tendo em vista a ausência de elementos suficientes que indiquem os valores dessas receitas estimadas, mormente diante do
artigo 27, da Lei nº 9.504/97, segundo o qual doações equivalentes a um mil UFIR não estão sujeitas a contabilização.
5. Os veículos escolares contratados pela Prefeitura e utilizados em campanha não se submetiam a regime de
exclusividade e tampouco prestaram serviços de transporte de cabos eleitorais em horário de expediente normal das
escolas, o que afasta a conduta vedada e o abuso de poder econômico.
6. Não houve prática de conduta vedada na contratação de servidores temporários, posto que não ocorreu em período vedado
pela legislação eleitoral.
7. O aumento do número de servidores temporários no ano de 2012 em relação ao ano de 2011 não se mostra abusivo, na
medida em que os profissionais foram contratados em benefício da população, para atuar na área da saúde do município e
são, em sua maioria, mão de obra estritamente necessária e que exige grande especialização de conhecimentos (médico,
odontólogo, psicólogos, enfermeiros e professores).
8. Os depoimentos testemunhais não comprovam a perseguição política a servidores municipais, vez que se mostram
contraditórios e foram prestados por pessoas que não presenciaram os fatos.
9. A contratação de cabos eleitorais equivalente a 2,069% (dois vírgula zero sessenta e nove por cento) do eleitorado de todo o
município não traduz a prática de abuso de poder econômico, considerando a diferença substancial de votos entre o primeiro e
segundo colocados no pleito eleitoral, bem como a extensão territorial do município.
10. Para o reconhecimento da captação ilícita de recursos (artigo 30-A, da Lei das Eleições) necessária a
demonstração, por meio de conjunto probatório robusto, da gravidade dos fatos, em homenagem aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
11. A prática de abuso de poder implica em severas sanções, as quais para serem aplicadas, exigem provas inequívocas que
demonstrem a afronta à legitimidade e normalidade da eleição.
12. RECURSOS DESPROVIDOS.
(RECURSO ELEITORAL nº 192 - sítio d'abadia/GO - Acórdão nº 50/2015 de 26/02/2015 – Relator(a) KISLEU DIAS MACIEL
FILHO)
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISOS I E IV
DA LEI N. 9.504/97. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. ART. 22 DA LC 64/90. USO DE VEÍCULOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR. BEM PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TÍTULO NÃO-EXCLUSIVO.
UTILIZAÇÃO EM DIA NÃO LETIVO. NÃO-CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
1 - São proibidas aos agentes públicos as condutas de ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios.
2 - Proíbe-se o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços
de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público.
3 - Constatando-se que os veículos, embora contratados pelo município para a prestação de serviços públicos de
transporte escolar, não estavam afetados com exclusividade para o uso da administração e que o fato ocorreu em dia
não letivo, quando tais bens estavam desvinculados do serviço público, afasta-se a caracterização do ilícito eleitoral.
Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
Decisão:
O Tribunal, à unanimidade, acolhendo o parecer Ministerial, conheceu e negou provimento ao Recurso Eleitoral, nos termos do
voto do Relator. Deu-se por lido e conferido o Acórdão.
(RECURSO ELEITORAL nº 6070 - monte alegre de goiás/GO – Acórdão nº 10559 de 26/05/2010 – Relator(a) JOÃO BATISTA
FAGUNDES FILHO)
RECURSO ELEITORAL. AIJE. USO DE BEM MÓVEL EM BENEFÍCIO DE CANDIDATURA MAJORITÁRIA MUNICIPAL.
ELEIÇÕES 2012. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. DOAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IMPROCEDÊNCIA.
Imputação de uso de transporte público para fins eleitorais. Ônibus escolares teriam sido utilizados para conduzir eleitores para
a inauguração de comitê de campanha majoritária. Conduta vedada aos agentes públicos, em violação ao art. 73, da Lei nº
9.504/97. Doação de fonte vedada procedente de concessionário ou permissionário de serviço público, em infração ao art. 24,
inciso III, da Lei nº 9.504/97.
1. Utilização de dois ônibus em horário em que não prestavam serviço à Administração Municipal. Comprovação de contrato
celebrado entre particulares para fins de transporte de eleitores.
2. Com base no conjunto das provas, conclui-se que ambos os ônibus coletivos não foram utilizados de forma
indevida, pois fora do horário contratual durante o qual estariam afetados à Administração Municipal. Não houve
demonstração de custeio dos aluguéis ou qualquer outra despesa às expensas do Município. Ao contrário, o serviço foi
custeado por terceira pessoa, particular.
3. Não caracterização de ilícito eleitoral. Não ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral,
disposta no art. 73, da Lei nº 9.507/97. Não caracterização recebimento de doação proveniente de fonte vedada, disposta no
art. 24, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Decisão:
O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Juiz Paulo Rogério Abrantes.
(RECURSO ELEITORAL nº 59385 - dom joaquim/MG – Acórdão de 21/08/2014 – Relator(a) MARIA EDNA FAGUNDES
VELOSO – Relator(a) designado(a) PAULO ROGÉRIO DE SOUZA ABRANTES)
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Com efeito, o reconhecimento da prática de abuso do poder político e econômico, culminando na cassação do mandato e na
declaração de inelegibilidade exige prova contundente de sua ocorrência. Na hipótese em apreço, não há prova cabal de que
no dia do comício era dia letivo, tampouco que o horário em que houve o transporte de eleitores se incompatibilizava com o
transporte de alunos e ainda que eventualmente o transporte de alunos tenha sido efetuado por outros veículos contratados
com esta finalidade.
2.2.3 Do uso de máquina (trator) de uso público em obra particular
A respeito do suposto uso de máquina (trator), afetado ao Município de Catarina pelo Programa de Aceleração do
Crescimento, em obra particular (açude), não verifico nas provas produzidas nos autos, notadamente nos vídeos apresentados
pelos promoventes, a identificação do maquinário.
Demais disso, não restou demonstrado que a máquina, que se alega de natureza pública, foi utilizada em benefício de
particular como meio de captação ilícita de sufrágio.
Mutatis mutandis, é a preleção jurisprudencial:
Recurso eleitoral. Conduta vedada. Utilização de maquinaria e de servidor público municipal. Execução de obra em
propriedade particular. Improcedência. Ausência de pedido de votos ou de qualquer apoio político em troca dos serviços.
Reconstrução de represa, necessária para garantir a subsistência do proprietário, que é pequeno produtor rural, inscrito no
PRONAF.
Situação emergencial. Existência de programa social que garante a gratuidade do uso e cessão de bens da Administração
Pública Municipal.
Recurso a que se nega provimento.
(RECURSO ELEITORAL nº 33438 - /MG – Acórdão de 13/12/2016 – Relator(a) RICARDO MATOS DE OLIVEIRA)
Embargos de Declaração no Recurso Eleitoral nº 625-33.2016.6.13.0283
Embargos de declaração. Recurso eleitoral improcedente. Conduta vedada a agente público. Captação ilícita de sufrágio. Ação
julgada improcedente.
Alegação de obscuridade quanto aos fundamentos do acórdão prolatado.
Obscuridade quanto o inciso II do art. 73 aclarada.
Ausência de provas convincentes capazes de comprovar que houve conduta tendente a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos da utilização de maquinário e funcionários públicos na construção de uma
ponte em propriedade particular.
Realização de obras durante todo o mandato do então Prefeito e que não foram alteradas em razão do período eleitoral.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para aclarar o acórdão, sem efeitos infringentes.
Decisão:
O Tribunal, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator
(RECURSO ELEITORAL nº 62533 - sardoá/MG – Acórdão de 14/12/2017 – Relator(a) RICARDO TORRES OLIVEIRA)
Nesse cenário, a alegação não encontra guarida no conjunto probatório encartado nos autos.
2.2.4 Do uso de servidores Públicos em evento eleitoral durante horário de expediente
Por derradeiro, remanesce a alegação de uso de servidores públicos em evento político-eleitoral, qual seja, uma passeata
ocorrida em 30/09/2016 em horário de expediente.
A prova testemunhal confirmou a presença de alguns servidores públicos na ocasião, correspondente a um quantitativo de 10 a
12 servidores num universo de 150 a 180 pessoas.
Todavia, não findou esclarecido o horário da passeata, tampouco a maciça participação de servidores como expressão de
eventual abuso do poder político.
Eis o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
1. O abuso de poder demanda a existência de prova robusta para ficar configurado, sendo vedada a imposição de
penalidades com base em presunção.
2. No caso, não restou comprovado que o comparecimento de servidores à reunião ocorreu em horário de expediente,
de forma coercitiva e em grande número, o que evidência o abuso de poder político.
3. Recurso especial provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 28588, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 21/03/2016, Página 42)
ELEIÇÕES 2010. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS A
GOVERNADOR DE ESTADO, A VICE-GOVERNADOR, A SENADOR DA REPÚBLICA E A SUPLENTES DE SENADORES.
ABUSO DO PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
SERVIDORES PÚBLICOS EM CAMPANHA. COAÇÃO SOBRE EMPRESÁRIOS DO ESTADO PARA FAZEREM DOAÇÃO À
CAMPANHA DOS RECORRIDOS. ARREGIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS PRIVADAS E
DE COOPERATIVAS PARA PARTICIPAREM DE ATO DE CAMPANHA. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA IMPRENSA ESCRITA EM RELAÇÃO AO ESTADO DO ACRE. ALINHAMENTO POLÍTICO
DE JORNAIS PARA BENEFICIAR DETERMINADA CAMPANHA.
1. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a cassação de diploma de detentor de mandato eletivo exige a
comprovação, mediante provas robustas admitidas em direito, de abuso de poder grave o suficiente a ensejar essa severa
sanção, sob pena de a Justiça Eleitoral substituir-se à vontade do eleitor. Compreensão jurídica que, com a edição da LC nº
135/2010, merece maior atenção e reflexão por todos os órgãos da Justiça Eleitoral, pois o reconhecimento do abuso de poder,
além de ensejar a grave sanção de cassação de diploma, afasta o político das disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos
(art. 1º, inciso I, alínea d, da LC nº 64/1990), o que pode representar sua exclusão das disputas eleitorais.
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2. Abuso do poder político na utilização de servidores públicos em campanha: competia ao Ministério Público Eleitoral
provar que os servidores públicos ou estavam trabalhando em campanha eleitoral no horário de expediente ou não
estavam de férias no período em que se engajaram em determinada campanha. O recorrente não se desincumbiu de
comprovar o fato caracterizador do ilícito eleitoral, nem demonstrou, com base na relação com o horário de
expediente de servidores, que estariam trabalhando em período vedado, tampouco pleiteou a oitiva dos servidores
que supostamente estariam envolvidos ou que comprovariam os ilícitos. A prova emprestada somente é admissível
quando formada sob o crivo do contraditório dos envolvidos, possibilitando à parte contrária impugnar o seu conteúdo, bem
como produzir a contraprova, com base nos meios de provas admitidos em direito. Não configura ilícito eleitoral o fato de uma
jornalista, também servidora da assessoria de comunicação de município, opinar favoravelmente ou criticar determinado
candidato em jornal privado, pois, na lição do Ministro Sepúlveda Pertence, a imprensa escrita tem a "quase total liberdade"
(MC nº 1.241/DF, julgado em 25.10.2002), mas o transbordamento poderá ensejar direito de resposta ao ofendido (art. 58 da
Lei nº 9.504/1997), medida cujo manejo pelos adversários dos recorridos
não foi noticiado pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Abuso do poder político e econômico na coação sobre empresários do Estado para fazerem doação à campanha dos
recorridos: impossibilidade de se analisarem interceptações telefônicas declaradas ilícitas pela Justiça Eleitoral. O modelo
constitucional de financiamento de disputa de mandatos eletivos, seja pelo sistema proporcional, seja pelo sistema majoritário,
não veda a utilização do poder econômico nas campanhas eleitorais; coíbe-se tão somente, em respeito à normalidade e à
legitimidade do pleito, o uso excessivo ou abusivo de recursos privados no certame eleitoral, o que não ficou demonstrado pelo
Ministério Público Eleitoral, a quem competia provar a alegada ilicitude. O fato de determinada empresa privada possuir
contrato com o poder público não impede a pessoa jurídica de participar do processo eleitoral na condição de doadora, salvo
se "concessionário ou permissionário de serviço público", nos termos do art. 24, inciso III, da Lei nº 9.504/97, tampouco
autoriza concluir necessariamente que as doações foram fruto de coação ou troca de favores.
4. Abuso do poder político e econômico na arregimentação e transporte de funcionários de empresas privadas e de
cooperativas para participarem de ato de campanha dos recorridos: a configuração do abuso de poder, com a consequente
imposição da grave sanção de cassação de diploma daquele que foi escolhido pelo povo afastamento, portanto, da soberania
popular , necessita de prova robusta da prática do ilícito eleitoral, exigindo-se que a conduta ilícita, devidamente comprovada,
seja grave o suficiente a ensejar a aplicação dessa severa sanção, nos termos do art. 22, inciso XVI, da LC nº 64/1990,
segundo o qual, "para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam". Requisitos ausentes no caso concreto.
5. Uso indevido dos meios de comunicação: dependência econômica da imprensa escrita em relação ao Estado do Acre e
alinhamento político de jornais para beneficiar os recorridos. Não há provas nos autos acerca da dependência financeira dos
veículos de comunicação em relação ao Estado do Acre, tampouco há ilicitude no fato de candidatos ou coligação contratarem
para a campanha empresa de publicidade que tem contrato com o Executivo. A liberdade de informação jornalística, segundo a
qual, "nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer
veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV" (art. 220, § 1º, da CF/88), permite, na
seara eleitoral, não apenas a crítica à determinada candidatura, mas também a adoção de posição favorável a certo candidato,
salvo evidentes excessos, que serão analisados em eventual direito de resposta ou na perspectiva do abuso no uso indevido
dos meios de comunicação. Não há prova nos autos que demonstrem o uso indevido dos meios de comunicação, mas
matérias favoráveis aos candidatos da situação e da oposição ao governo estadual.
6. Uso indevido dos meios de comunicação: utilização de emissora pública de TV em benefício dos recorridos e enaltecimento
das obras do governo do Estado pela referida emissora: o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da expressão "ou
difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes" constante do art. 45,
inciso III, da Lei nº 9.504/1997, afirmando que "apenas se estará diante de uma conduta vedada quando a crítica ou matéria
jornalísticas venham a descambar para a propaganda política, passando nitidamente a favorecer uma das partes na disputa
eleitoral. Hipótese a ser avaliada em cada caso concreto" (ADI nº 4451 MC-REF/DF, rel. Min. Carlos Ayres Britto, julgado em
2.9.2010). Não há vedação legal a que as emissoras de rádio e de televisão, mesmo no período eleitoral, noticiem e comentem
fatos e atos de governo que ocorram no curso das disputas eleitorais, mas coíbe-se o abuso, inexistente no caso concreto. Não
configura abuso no uso dos meios de comunicação o chefe do Executivo não candidato à reeleição conceder a jornalista
entrevista sem conotação eleitoral. Precedentes. Não configura abuso no uso dos meios de comunicação social reportagem
que se encontra nos limites da informação jornalística, demonstrando a trajetória e os desafios de uma grande obra, o que não
autoriza concluir que os eleitores associaram aquela reportagem à necessária continuidade dos candidatos apoiados pelo
então governador, mormente quando se sabe que se trata de obra do governo federal iniciada em governos anteriores, sem
vinculação a pleito ou candidatos, ainda que de forma subliminar. Não configuram abuso no uso dos meios de comunicação
social, entendido como grave quebra da igualdade de chances, as notícias de telejornais que, apesar de se excederem em
alguns momentos, não significam, no caso concreto, automática transferência eleitoral aos candidatos, sobretudo quando se
verifica que, nem de forma dissimulada, há sugestão de disputa eleitoral, ou referência, ainda que indireta, a candidatura, ou
slogan de campanha, nem mesmo o Ministério Público Eleitoral noticiou alguma circunstância que revelasse isso.
7. Recurso ordinário desprovido.
(Recurso Ordinário nº 191942, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do
TSE, Volume 25, Tomo 4, Data 16/09/2014, Página 300)
Nesse diapasão, à míngua de comprovação de que servidores públicos participaram de evento político em horário de
expediente, sem que estivessem afastados de suas funções, que foram coagidos a participarem de ato de campanha ou ainda
que a presença de servidores tenha sido expressiva e tenha beneficiado os promoventes, não constato a demonstração do
agitado abuso do poder político.
3.
Do Dispositivo
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos deduzidos na presente ação de investigação judicial eleitoral e, assim,
extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual ato de improbidade administrativa.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se com as anotações de praxe e arquive-se.
Acopiara, 06 de outubro de 2018, sábado, véspera de eleição e dia de plantão regional na 2ª Vara de Acopiara, atual
respondência da signatária.
Karla Cristina de Oliveira
Juíza Eleitoral da 60ª ZE
Autos: nº 193-96.2016.6.06.0060
Promoventes: COLIGAÇÃO “CATARINA EM SUAS MÃOS”; FRANCISCO LOURIVAL CHAVES NETO
Advogado: FRANCISCO ALVES GUILHERME NETO (OAB-CE 15.445)
Promovido: PREFEITO DE CATARINA/CE
Advogado: LUIZ ROBERTO JATAÍ CASTELO (OAB-CE 5559)
SENTENÇA
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o escopo de que fossem exibidos documentos que provassem quais
seriam todos os servidores públicos, quais seriam prestadores de serviço público terceirizado por meio de contrato com
empresa privada, indicando para cada um: a lotação, o horário de trabalho e a informação se estava ativo ou
licenciado/afastado, além de informação de todos os veículos de propriedade do Município e todos os veículos não
pertencentes que estariam afetados ao serviço público municipal.
A ação foi recebida como Exibição de Documento (fls. 15/16).
Citado, o promovido se manifestou às fls. 19/26.
Novo requerimento dos promoventes às fls. 28/35.
Manifestação do representante do Ministério Público às fls. 36, pelo deferimento do pedido da exordial.
Liminar deferida às fls. 37/45.
Petição e documentos apresentados pelo promovido às fls. 47/138.
Os promoventes alegaram o não cumprimento integral da liminar às fls. 139/146.
Manifestação da representante do Ministério Público pelo cumprimento integral da decisão (fls. 182/183).
Decisão determinando o cumprimento integral da liminar às fls. 184/184-v.
Petição do promovido apresentando documentos às fls. 186/187.
Manifestação dos promoventes pela complementação dos documentos, seguida de parecer favorável do Ministério Público e
decisão pela apresentação da documentação complementar (fls. 630/677-v).
Intimados para se manifestarem sobre novos documentos juntados pelo promovido, os promoventes requereram a juntada dos
presentes fólios, a fim de integrar o conjunto probatório da AIJE nº 398-28.2016.6.06.0060.
Determinado o apensamento dos presentes autos à AIJE nº 398-28.2016.6.06.0060, para que integrasse o conjunto probatório
daquela ação.
É o relatório. Passo a decidir.
Como se vê dos autos, a pretensão de exibição de documentos, ao longo da tramitação da ação, findou atendida, em
cumprimento à liminar exarada por este juízo eleitoral.
Exibidos os documentos que o polo ativo pretendia ter acesso, resta exaurida a finalidade da presente demanda, não tendo
havido mais questionamentos quanto a possível descumprimento da decisão que ordenou a exibição.
É de se concluir, dessa forma, que a decisão foi cumprida em sua inteireza, razão pela qual a continuidade do presente feito se
revela prescindível.
Ademais, não tendo havido resistência à pretensão, esta quedou incontroversa, dispensando dilação instrutória, permitindo o
julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355 do CPC.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido deduzido na presente ação de exibição de documentos, confirmando a liminar
deferida e, assim, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, proceda-se com as anotações de praxe e arquive-se.
Acopiara, 06 de outubro de 2018, sábado, véspera de eleição e dia de plantão regional na 2ª Vara de Acopiara, atual
respondência da signatária.
Karla Cristina de Oliveira
Juíza Eleitoral da 60ª ZE

073ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Expediente:
PAD nº 17878/2018
Assunto:
Comunicação de óbito
Recebido Hoje.
Trata-se de comunicação enviada via e-mail pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ, referente ao óbito do eleitor
JOSÉ CARLOS DA SILVA ALVES (Título Eleitoral nº 076711350787) pertencente à 73ª Zona Eleitoral de Ibiapina.
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Foi juntado o relatório do sistema Infodip do TRE-RJ e o espelho do cadastro do eleitor extraído do Sistema ELO que relaciona
a inscrição eleitoral com os dados do eleitor que teve seu título cancelado em razão de falecimento.
Ante o exposto, comprovado os registros do devido código ASE no sistema ELO na inscrição relacionada, HOMOLOGO a
referida comunicação nos termos do art. 5, § 2º, do Provimento da CRE/CE nº11/2016.
Observadas as formalidades legais, arquive-se.
Expedientes necessários.
Ibiapina-CE, 09 de outubro de 2018.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73ª ZE-Ibiapina/CE
Editais
EDITAL Nº 107/2018
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
(PRAZO: 05 DIAS)
O Chefe de Cartório da 73ª Zona Eleitoral/CE, ALESSANDRO JOSÉ DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do que dispõe o art. 15 da Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018,
FAZ SABER que se encontra disponível no Cartório deste Juízo lista de apoiamento de eleitor ao partido político em formação
– PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA (PED), protocolizado nesta data sob o nº 28.322/2018 contendo os Lotes
CE00730000010, CE00730000011, CE00730000012, CE00730000013, CE00730000014, CE00730000015, CE00730000016,
CE00730000017 e CE00730000018. Outrossim, conforme preceitua o mesmo art. 15, da citada Resolução, as listas e
formulários poderão ser impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados
da publicação.
E para que se lhe dê ampla divulgação, fica afixado o presente edital no local de costume, nos termos do art. 15 da Resolução
TSE nº 23.571/2018. Dado e passado nesta cidade de Ibiapina-CE, aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2018
(dois mil e dezoito). Eu, Alessandro José de Almeida, Chefe do Cartório Eleitoral, preparei, conferi e subscrevo o presente
edital.
Alessandro José de Almeida
Chefe do Cartório Eleitoral da 73ª Zona de Ibiapina/CE

076ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE APOIAMENTO DE ELEITORES A PARTIDOS POLÍTICOS EM FORMAÇÃO
EDITAL N.º 60/2018
APOIAMENTO DE ELEITORES A PARTIDOS POLÍTICOS EM FORMAÇÃO
O Exmo. Sr. Luis Sávio de Azevedo Bringel, Juiz da 76ª Zona Eleitoral, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, nos termos do que dispõe o art. 15 da Resolução
TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018, que se encontra disponível no Cartório deste Juízo lista de apoiamento de eleitores ao
partido político em formação Partido da Evolução Democrática (PED), sob protocolo n.º 28.134/2018, contendo 06 (seis) lotes
de assinaturas sob os códigos CE00760000008, CE00760000009, CE00760000011, CE00760000012, CE00760000013,
CE00760000016 e CE00760000017.
Outrossim, conforme o mesmo art. 15, da citada Resolução, as listas e formulários poderão ser impugnados por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar e ninguém possa alegar desconhecimento, mandou o Exmo. Sr. Juiz
Eleitoral publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e em local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Mauriti-CE, no 9º dia do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Antônio de Pádua Alves
Barbosa, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital.
Luis Sávio de Azevedo Bringel
Juiz Eleitoral – 76ªZE

080ª Zona Eleitoral
Editais
NOMEAÇÃO DE DELEGADOS DE PRÉDIO - ELEIÇÕES 2018
EDITAL Nº 064/2018 – 80ª ZE/CE
PRAZO: 5 DIAS
NOMEAÇÃO DE DELEGADOS DE PRÉDIO - ELEIÇÕES 2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no exercício de suas atribuições
legais e com fulcro na Resolução TSE n.º 23.554/2017, de 18 de dezembro de 2017, e na Resolução TRE/CE n.º 206, de 20 de
agosto de 2002,
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TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os eleitores abaixo relacionados
foram nomeados ad referendum para exercerem a função de DELEGADOS DE PRÉDIO SUBSTITUTOS desta 80ª Zona
Eleitoral durante os trabalhos de preparação e realização das Eleições Gerais de 2018, que acontecerá no dia 7 de outubro de
2018, em 1º turno e 28 de outubro de 2018, em 2ª turno, se houver, para prestar apoio logístico às atividades relacionadas à
realização do aludido pleito, sem prejuízo à nomeação dos titulares.
DELEGADO
INSCRIÇÃO ELEITORAL LOCAL
MARIA AGUIDA LOPES
0280 4163 0710
IGREJA DO BRAZ – CENTRO PASTORAL PIO XII
FÁTIMA LUIZA DANTAS FONTENELES 0115 6101 0779
ESCOLA ALMERINDA DE ALBUQUERQUE
GLEICIANE NUNES DOS SANTOS
0767 9115 0779
FACULDADE RATIO
Os motivos justos que tiverem os eleitores acima relacionados para recusar a nomeação somente poderão ser alegados até 5
(cinco) dias contados da sua intimação, salvo os que sobrevierem após esse prazo, e ficarão à livre apreciação deste Juízo
Eleitoral (Resolução TSE n.º 23.456/2015; Código Eleitoral, art. 120, §1º, I a IV; e Lei n.º 9.504/1997, art. 63, §2º).
Qualquer partido ou coligação poderá impugnar a nomeação que estiver em desacordo com o disposto no §3° do art. 2º da
Resolução TRE/CE n.º 206/2002, perante este Juízo Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste edital.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente Edital
no local de costume deste Juízo e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 4 de outubro de 2018. Eu, _____, Afrânio Aguiar Vasconcelos, Chefe de
Cartório, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza da 80ª Zona Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE
NOMEAÇÃO DE AUXILIARES - ELEIÇÕES 2018
EDITAL Nº 066/2018 – 80ª ZE/CE
NOMEAÇÃO DE AUXILIARES - ELEIÇÕES 2018
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA 80ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, no exercício de suas atribuições
legais e com fulcro nos arts. 10 a 16 da Resolução TSE n.º 23.456, de 15 de dezembro de 2015, e na Resolução TRE/CE n.º
206, de 20 de agosto de 2002,
TORNA PÚBLICO, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que os eleitores abaixo relacionados
foram nomeados para exercerem a função de AUXILIARES DE ELEIÇÃO desta 80ª Zona Eleitoral durante os trabalhos de
preparação e realização das Eleições Municipais de 2018, que acontecerá no dia 7 de outubro de 2018, em 1º turno e 28 de
outubro de 2018, em 2ª turno, se houver, para atuar como instrutores no treinamento dos mesários, prestar apoio técnico às
atividades dos mesários no dia das eleições e em outras atividades relacionadas às eleições.
NOME
INSCRIÇÃO ELEITORAL
FRANCISCO FERREIRA CHAGAS JUNIOR
0533 9655 0736
Os motivos justos que tiverem os eleitores acima relacionados para recusar a nomeação somente poderão ser alegados até 5
(cinco) dias contados da sua intimação, salvo os que sobrevierem após esse prazo, e ficarão à livre apreciação deste Juízo
Eleitoral (Resolução TSE n.º 23.456/2015; Código Eleitoral, art. 120, §1º, I a IV; e Lei n.º 9.504/1997, art. 63, §2º).
Qualquer partido ou coligação poderá impugnar a nomeação que estiver em desacordo com o disposto no §3° do art. 2º da
Resolução TRE/CE n.º 206/2002, perante este Juízo Eleitoral, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação deste edital.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral que fosse afixado o presente Edital
no local de costume deste Juízo e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 05 de outubro de 2018. Eu, _____, Afrânio Aguiar Vasconcelos, Chefe de
Cartório, digitei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza da 80ª Zona Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fátima Maria Rosa Mendonça
Juíza da 80ª Zona Eleitoral/CE

081ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO N°: 130-37.2018.6.06.0081
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO "O TRABALHO VAI CONTINUAR" INVESTIGADOS: JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR
E OUTROS
-SENTENÇAVistos, etc.
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral — AIJE intentada pela Coligação "O Trabalho Vai Continuar" em face de
José Jaydson Saraiva de Aguiar (candidato a Prefeito Municipal), de Mardes Ramos de Oliveira (candidato a Vice-Prefeito
Municipal), de Francisco Gumercindo de Araújo Neto (Vereador — Presidente Interino da Câmara Municipal de Tianguá) e de
José Maria Cunha Brito (Vereador —Relator da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Tianguá).
Aduz a representante que, na data do dia 28 de maio de 2018, fora impetrado Mandado de Segurança, com pedido liminar, por
Francisco das Chagas Lima (Vereador), em face de atos do Presidente da Câmara Municipal de Tianguá e outros, sob o
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principal fundamento de prática de ato ilegal e abuso por parte do impetrado (processo n° 24151-27.2018.8.06.0173/0 — 1ª
Vara da Comarca de Tianguá). O ato se refere à convocação de vereadores deste Município para comparecerem à Sessão
Extraordinária que se realizaria no dia 30 de maio de 2018, a fim de que se procedesse ao julgamento das contas municipais
do ex-Prefeito, Sr. Luiz Menezes de Lima. Salienta que, no referido mandamus, fora determinada a suspensão da Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de Tianguá, tendo em vista o descumprimento da convocação realizada, exatamente
quanto ao prazo regimental exigido, a saber, 05 (cinco) dias anteriores ao ato. Informa que, em análise ao pedido liminar nos
autos do MS, o Juízo que o analisou, decidiu pelo deferimento da medida liminar pleiteada, determinando a suspensão da
referida Sessão Extraordinária, bem como fosse observado pela Câmara Municipal de Tianguá o procedimento previsto no seu
Regimento Interno quanto ao processamento e julgamento das contas do exercício de 2016 do ex-Prefeito Luiz Menezes de
Lima. Frisa que, inobstante isso, no dia 30/05/2018, em nítido descumprimento da decisão liminar supracitada, a Câmara
Municipal teria realizado a sessão em tela, julgando as contas municipais e desaprovando-as. Destaca que o Presidente
Interino da Câmara Municipal de Tianguá seria ligado aos candidatos ora investigados, José Jaydson Saraiva de Aguiar e
Mardes Ramos de Oliveira, e que o ato praticado por ele (descumprimento de decisão judicial) teria sido nulo e abusivo,
representando, pois, um fato político que repercutiu no equilíbrio do pleito eleitoral suplementar.
Requereu fosse julgada procedente a presente ação para o fim de condenar os representados na sanção de declaração de
inelegibilidade destes pelos 08 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou o ato, bem como, no que tange aos
investigados José Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de Oliveira, fossem cassados os registros ou diplomas destes.
Com a exordial vieram os documentos de fls. 16/78.
À fl. 79 foi proferido despacho determinando a notificação dos representados a fim de que apresentassem suas defesas, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Devidamente notificados (cf. fls. 81v, 82v, 84v e 172v), os investigados apresentaram suas defesas às fls. 86/108, 113/132 e
173/193. José Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de Oliveira alegaram, preliminarmente, a ausência de interesse de
agir, consubstanciada na intempestividade da presente AIJE, bem como a ausência de litisconsorte passivo necessário, além
de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnaram pela improcedência da ação. Por sua vez, Francisco Gumercindo de Araújo
Neto e José Maria Cunha Brito arguiram também, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, consubstanciada na
intempestividade da presente AIJE e, no mérito, requereram fosse julgada improcedente a presente demanda.
Em sede de audiência de instrução, às partes fora indagado se desejavam que fossem realizados os depoimentos pessoais
dos litigantes, tendo a parte investigante requerido os depoimentos pessoais dos representados, enquanto estes informaram o
seu desinteresse na oitiva do representante da investigante. Ato contínuo, foram tomados os depoimentos dos representados
(cf. CD anexo à fl. 218). Em seguida, o Advogado da representante solicitou a dispensa da oitiva das testemunhas indicadas
nos itens 03, 04, 05 e 06 de fl. 15, o que foi deferido por este Juízo. Após, passou-se à oitiva das testemunhas arroladas pela
parte representante e indicadas nos itens 01 e 02 de fl. 15 (cf. CD anexo à fl. 218). Pela Advogada dos representados
Francisco Gumercindo de Araújo Neto e José Maria Cunha Brito fora solicitada a dispensa da oitiva das testemunhas indicadas
nos itens 01, 02, 04 e 05 de fls. 132 e 193, o que foi deferido por este Juízo. O Advogado da parte representante contraditou a
testemunha José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, por ser esta sogro do atual Procurador do Município de Tianguá.
Após manifestação da Advogada dos referidos representados acerca da contradita formulada pela parte representante, este
Juízo proferiu decisão, na qual não houve a acolhida da contradita suscitada pelo Advogado da representante. Ato contínuo,
este Juízo passou à oitiva da testemunha arrolada pelos respectivos representados e indicada no item 03 de fls. 132 e 193.
Empós, pelas Advogadas dos representados José Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de Oliveira fora solicitada a
dispensa da oitiva de todas as testemunhas arroladas pelo representado José Jaydson Saraiva de Aguiar e dispensa da oitiva
das testemunhas Marcelo Frota Silva, Olavo Bilac Loiola, José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, Jean Nunes de Azevedo e
Seydler Nunes Dourado, o que foi deferido por este Juízo. Ademais, passou-se à oitiva das testemunhas Manassés Pereira de
Souza e João Ancelmo da Cruz Filgueira, arroladas pelo representado Mardes Ramos de Oliveira (cf. CD anexo à fl. 218).
Posteriormente, como não houve a requisição de diligências, encerrou-se a instrução e, por conseguinte, este Juízo
determinou que as partes, no prazo comum de 02 (dois) dias, apresentassem suas alegações finais, dando-se, em seguida,
vista dos autos ao órgão ministerial para emissão de parecer (cf. fls. 214/217).
Os representados José Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de Oliveira apresentaram suas alegações finais às fls.
222/233.
A parte representante apresentou suas derradeiras alegações às fls. 236/244.
Por sua vez, os representados Francisco Gumercindo de Araújo Neto e José Maria Cunha Brito juntaram suas alegações finais
às fls. 246/254.
O Ministério Público Eleitoral ofertou parecer pela improcedência da presente ação (cf. fls. 256/258).
E vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência a princípio do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a
reconhecer nem irregularidade a suprir.
De outra banda, faz-se mister, neste momento, analisar as preliminares arguidas pelos investigados.
DAS PRELIMINARES
DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR — AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL AJUIZADA APÓS A
DIPLOMAÇÃO
Os representados alegaram que faltava interesse de agir à representante, eis que a presente demanda teria sido ajuizada após
a diplomação dos candidatos eleitos, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação.
Em que pese tal alegação e o fato do respectivo feito ter sido aforado horas depois da diplomação dos candidatos eleitos (José
Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de Oliveira), o termo final para ajuizamento da AIJE considera o dia da
diplomação, sendo irrelevante o horário em que se iniciou tal solenidade. A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento,
conforme se observa dos excertos a seguir transcritos:
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
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"ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL PRAZO, PROPOSITURA. DIPLOMAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência
deste Tribunal Superior Eleitoral, as ações de investigação judicial eleitoral (AIJE) fundamentadas em abuso de poder
e condutas vedadas a agentes públicos podem ser propostas até a data da diplomação (RO 1.453, Rel. Min. Felix
Fischer, Dje de 5.4.2010). 2. Esse entendimento já era pacífico durante as Eleições 2008 e, com a inclusão do § 12 ao art. 73
da Lei n° 9.504/1997 (redação dada pela Lei n° 12.034/2009), não se confirma a suposta violação ao princípio da anterioridade
da Lei Eleitoral (art. 16, da Constituição Federal de 1988). 3. Agravo regimental não provido." (TSE, Recurso em Mandado de
Segurança n° 5390, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio de Noronha, Publicação: DJe - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
99, Data 29/05/2014, Página 71)
"RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/97. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC N° 64/90. PRELIMINARES.
INTEMPESTIVIDADE. PERDA DO OBJETO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. REJEITADAS. MÉRITO.
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO-PIPA. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RECORRIDOS. NÃO CARACTERIZADO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. Preliminares. 1. Intempestividade. O não
ajuizamento da ação tida por principal no prazo de 30 dias após concessão de liminar nos autos da Cautelar Preparatória não
tem o condão de extinguir o direito de ação, uma vez que há somente a perda de eficácia da medida concedida e não a
decadência do direito. Ademais, assente na jurisprudência '...o entendimento de que a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral pode ser intentada até a data da diplomação dos candidatos eleitos'. Precedente TSE. (...)" (TRE/CE, RE n°
30949, Banabuiú/CE, Rel. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, Data do Julgamento: 30/07/2018. DJe — Diário da Justiça
Eletrônico, Tomo 141, Data 02/08/2018, pág. 09/10)
"RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO, CONDUTA VEDADA E ABUSO DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA RECONHECENDO
INTEMPESTIVIDADE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRAZO PARA
PROPOSITURA DA DEMANDA CONTADO EM DIA, CONSIDERANDO-SE A DATA DA DIPLOMAÇÃO E NÃO A HORA DA
SOLENIDADE DE ENTREGA DOS DIPLOMAS. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS
CLARAMENTE EXPOSTOS NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. VIA ELEITA ADEQUADA PARA VEICULAR A
PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE SECRETÁRIOS E SERVIDOR
MUNICIPAIS COMO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. REJEIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO RITO SOBRE A
NOMENCLATURA DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA
REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO, A SER RETOMADO APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA, COM A DEVIDA
INSTRUÇÃO, SEGUIDA DE ALEGAÇÕES FINAIS E PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO, DEVENDO SER
OBSERVADA, POR ÓBVIO, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A aferição
do termo final para propositura da ação que versa sobre captação ilícita de sufrágio e conduta vedada tem por base a
data da diplomação e não a hora de entrega dos diplomas aos eleitos. (...)" (TRE/P1, RP n° 25417, Pio IX/Pi, Rel. Daniel
Santos Rocha Sobral, Data do Julgamento: 11/06/2018, DJe — Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 111, Data: 19/06/2018, pág.
08)
Assim, por tais razões, afasto a respectiva preliminar.
DA AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO
Ventilam os representados José Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de Oliveira, em contestação, e os outros
representados, Francisco Gumercindo de Araújo Neto e José Maria Cunha Brito, em alegações finais, a ausência de inclusão
no pólo passivo da demanda dos vereadores que deliberaram na Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Tianguá, em
30/05/2018, e que também teriam sido supostamente responsáveis pela prática do ato ilícito, o que violaria o entendimento que
estaria sendo aplicado pelo TSE desde o pleito de 2016.
Nesse ínterim, em que pese a presente lide possa se fundar na possível ocorrência de abuso de poder político, o que atrai a
exigência da formação de litisconsórcio passivo necessário, in casu, já se encontram no pólo passivo da presente AIJE os
possíveis beneficiários da conduta ilícita (candidatos, ora representados) e os agentes públicos supostamente responsáveis
pelo alegado abuso do poder político (demais representados).
Sobre o tema, o doutrinador José Jairo Gomes (in Direito Eleitoral — 13. ed. rev., atual. e ampl. — São Paulo: Atlas, 2017, p.
686-687), assim se manifesta:
"(...) será necessário o litisconsórcio sempre que em sua formação for obrigatório que outras pessoas sejam acionadas
conjuntamente com o candidato-réu. Como exemplo, tome-se a AIJE fundada em abuso de poder político; a jurisprudência
passou a exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato-réu beneficiado e o agente público
responsável por abuso de poder político. Confira-se: '1. Até as Eleições de 2014, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
se firmou no sentido de não ser necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o
responsável pela prática do abuso de poder político. Esse entendimento, a teor do que já decidido para as representações que
versam sobre condutas vedadas, merece ser reformado para os pleitos seguintes. [...] 3. Firma-se o entendimento, a ser
aplicado a partir das Eleições de 2016, no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de investigação
judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político, as quais devem ser propostas contra os candidatos
beneficiados e também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados. [...]' (TSE —
REspe n° 84356/MG — DJe 2-9-2016, p. 73-74)." (grifos originais)
Importante, neste azo, asseverar que os demais vereadores que se faziam presentes na referida Sessão Extraordinária
ocorrida no dia 30/05/2018 e que lá deliberaram, a favor ou contra à aprovação das contas do exercício/2016 do ex-Prefeito
Luiz Menezes de Lima, estavam fazendo seu mister, tendo sido convocados, inclusive, para tal finalidade, não tendo, portanto,
ingerência sobre a realização ou não da solenidade em epígrafe.
Destarte, afasto tal isagoge.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Sustentam, ainda, os investigados José Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de Oliveira, ao apresentarem suas
defesas, suas ilegitimidades passivas, porquanto não teriam participado em qualquer ilícito eleitoral descrito na inicial.
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
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A legitimidade passiva se refere às pessoas que vão responder pelas consequências do ato de abuso de poder, isto é, as
pessoas que sofrerão as sanções descritas pela Lei de Inelegibilidade (cassação de registro ou diploma e inelegibilidade).
Portanto, estarão no polo passivo da AIJE tanto o candidato, que praticou o ato de abuso de poder ou que se beneficiou dele,
quanto qualquer pessoa que tenha contribuído para os atos de abuso em benefício de candidato, partido político ou coligação.
Assim, a legitimidade para a causa é a relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar
a respeito dele, vale dizer, para a parte ser considerada legitima basta a mera possibilidade de lhe ser aplicada a sanção
disposta em lei pela prática do ato ilícito. A efetiva prática, no entanto, é questão de mérito.
Assim, a eventual prática de condutas que configurem abuso do poder político constituem o próprio objeto do feito, e será
analisada e decidida no momento oportuno.
Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva dos investigados José Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes
Ramos de Oliveira.
DO MÉRITO
Na peça inaugural, como já destacado acima no relatório, a parte investigante aduziu que o representado Francisco
Gumercindo de Araújo Neto, em 30/05/2018, em descumprimento de decisão judicial exarada nos autos do Mandado de
Segurança n° 24151-27.2018.8.06.0173/0, que tramita na P Vara da Comarca de Tianguá, teria realizado urna Sessão
Extraordinária na Câmara Municipal de Tianguá a fim de julgar as contas do exercício de 2016 do ex-Prefeito Luiz Menezes de
Lima, o que teria gerado, às vésperas da eleição municipal suplementar, um fato político capaz de desequilibrar o referido
pleito eleitoral. Asseverou também que os outros representados teriam praticado abuso do poder político.
Por sua vez, nas peças defensivas os investigados ressaltam que os fatos postos à lume não evidenciam o cometimento de
nenhum ilícito eleitoral, muito menos de qualquer ato que implique abuso de poder por partes dos representados.
Pois bem.
A priori, vale sublinhar que a Constituição Federal dispõe a necessidade de se proteger a normalidade e legitimidade do pleito
contra a influência nociva do abuso de poder, com o intuito de preservar, ao máximo, a vontade do eleitor, nos termos do § 90
do art. 14 da CF, in litteris:
"Art. 14. (...)
§ 9°. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta." (grifo nosso)
O abuso do poder político constitui-se na ilegalidade praticada no âmbito do processo eleitoral, com fins de obtenção de votos,
por agentes públicos que, valendo-se dessa condição, beneficiam candidaturas, em claro desvio de finalidade, sendo que não
há uma única conduta capaz de o configurar, existindo, dessa forma, nuances dele, devendo se observar as peculiaridades do
caso concreto, a fim de se averiguar a gravidade da conduta.
Segundo Rodrigo López Zilio (in Direito Eleitoral — 5. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. Página 542),
"(...) Abuso de poder de autoridade é todo ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede aos
limites da legalidade ou de competência. O ato de abuso de poder de autoridade pressupõe o exercício de parcela de poder,
não podendo se cogitar da incidência desta espécie de abuso quando o ato é praticado por pessoa desvinculada da
administração pública (lato sensu). O exemplo mais evidenciado de abuso de poder de autoridade se encontra nas condutas
vedadas previstas nos artigos 73 a 77 da LE. Enquanto o abuso de poder de autoridade pressupõe a vinculação do
agente do ilícito com a administração pública mediante investidura em cargo, emprego ou função pública, o abuso de
poder político se caracteriza pela vinculação do agente do ilícito mediante mandato eletivo." (grifo nosso)
Nesse passo, vale esclarecer que o abuso de poder político que enseja conduta passível de punição em ação de investigação
judicial eleitoral (RIJE} é aquele que se reveste de gravidade, conforme a dicção do inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar
n° 64/90, in verbis:
"Art. 22. (...)
XVI - para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da
eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam." (grifo nosso)
Sobre o conceito de "gravidade", colho a lição de Marcos Ramayana (in Direito Eleitoral. 12. ed., Niterói/RJ: Impetus, 2011, p.
585):
"Como se nota, é suficiente a comprovação da gravidade dos fatos durante urna determinada campanha eleitoral. No entanto,
a potencialidade lesiva é um conceito que está englobado dentro da gravidade, o que significa dizer que uma conduta mínima
ou média dentro de uma avaliação probatória não acarreta a inelegibilidade por abuso do poder econômico ou político."
No caso dos autos, a investigante imputa aos investigados a prática do abuso de poder político. No entanto, após judiciosa
instrução probatória, pelo menos no que tange aos representados José Jaydson Saraiva de Aguiar, Mardes Ramos de Oliveira
e José Maria Cunha Brito, são frágeis as provas de que tivessem estes investigados praticado abuso ou que fossem
beneficiados em razão dos fatos noticiados na exordial.
Isso porque, nem as provas documentais (em especial a mídia digital inserta à inicial pela parte investigante — fl. 18), nem os
depoimentos colhidos em sede de audiência instrutória (cf. CD anexo à fl. 218), não comprovaram que os candidatos José
Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de Oliveira tiveram qualquer ingerência na realização da Sessão
Extraordinária, ocorrida no dia 30/05/2018, às vésperas da eleição suplementar, na Câmara Municipal de Tianguá, que
acabou por julgar as contas de gestão, exercício de 2016, do ex-Prefeito Luiz Menezes de Lima.
Noutra banda, no que se refere ao representado José Maria Cunha Brito, inobstante tenha ele, na referida solenidade,
apresentado parecer acerca das contas do ex-Prefeito Luiz Menezes de Lima, no sentido de desaprová-las, aquele não
o teria feito se a edilidade, na pessoa de seu Presidente, Francisco Gumercindo de Araújo Neto, tivesse cumprido a
determinação judicial que mandou suspender a realização da Sessão Extraordinária convocada para tal finalidade.
Importante, neste momento, trazer à baila a transcrição dos depoimentos dos representados e das testemunhas ouvidas em
Juízo:
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
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- José Jaydson Saraiva de Aguiar relatou o seguinte (cf. CD anexo à fl. 218): "que não chegou a ir à Câmara Municipal no dia
30/05/2018; que tomou conhecimento do fato só posteriormente através dos populares; que não chegou a ver a transmissão da
Sessão pela internet; que nunca chegou a pedir para o Gumercindo ou o José Maria agilidade na votação das contas do exPrefeito Luiz Menezes; que não divulgou a referida Sessão nas redes sociais; que não tinha nem tempo de ver as redes sociais
durante a campanha; que os representados Francisco Gumercindo e José Maria participaram dos comícios; que não houve
qualquer pedido aos correligionários do depoente para falarem com os representados Francisco Gumercindo e José Maria; que
alguns vereadores apoiaram a candidatura do depoente".
- Mardes Ramos de Oliveira asseverou o seguinte (cf. CD anexo à fl. 218): "que é o atual Vice-Prefeito de Tianguá; que no dia
da Sessão Extraordinária não estava presente; que não tomou conhecimento de tal Sessão; que não chegou a procurar o Sr
Gumercindo nem o Sr José Maria para falar sobre a realização de sessão para julgamento das contas do ex-Prefeito Luiz
Menezes; que durante a campanha, nem teve tempo de se ligar em telefone ou rede sociais; que não tem relação de amizade
com o Gumercindo nem com o José Maria; que não teve conhecimento de que qualquer correligionário do seu partido tenha
participado da Sessão; que não tinha conhecimento da determinação judicial para suspensão da Sessão; que o Gumercindo e
o José Maria apoiaram a candidatura do depoente e participaram de alguns eventos de campanha; que não sabe dizer se eles
saiam nas ruas pedindo votos para a campanha do depoente; que não sabe a qual partido o Sr. Gumercindo é filiado".
- Francisco Gumercindo de Araújo Neto, ao ser ouvido em Juízo, disse o seguinte (cf. CD anexo à fl. 218): "que na época do
pleito suplementar era o Presidente Interino da Câmara Municipal de Tianguá; que atualmente não exerce mais tal função; que
no dia 30/05/2018, recebeu urna notificação da Justiça determinando a suspensão da Sessão Extraordinária, mas em conversa
com o pleno da Câmara Municipal decidiram continuar a solenidade; que a Sessão não teve cunho eleitoreiro; que só cumpriu
o que o Regimento Interno da Câmara Municipal e a lei permitem; que as contas do ex-Prefeito estavam esperando ser
julgadas há muito tempo, então fora decidido por sua colocação em pauta; que nunca foi procurado por Jaydson ou pelo
Mardes para apressar a votação das referidas contas; que apoiava os candidatos Jaydson e Mardes; que desconhece que
algum correligionário dos candidatos tenha estado no dia da Sessão Extraordinária; que as contas foram desaprovadas e
posteriormente houve a expedição de um Decreto Legislativo anulando todo o ato, pois entenderam que o ato poderia ser
anulado pela Justiça, então o fizeram logo após a eleição; que a Sessão foi transmitida ao vivo pelo YouTube; que desconhece
se houve repercussão do ato na cidade; que ficou como Presidente Interino durante, mais ou menos, 90 dias; que houve uma
confusão na Comissão de Finanças e Orçamento na emissão dos pareceres, por isso resolveu anular a Sessão que votou as
contas de gestão do ex-Prefeito; que o julgamento das contas do ex-Prefeito não ocorreu antes porque o Sr Luiz Menezes se
esquivava e não recebia a notificação".
- José Maria Cunha Brito, ao ser ouvido em Juízo, disse o que segue (cf. CD anexo à fl. 218): "que é Vereador; que é relator da
Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Tianguá; que deu um parecer desfavorável no sentido da
rejeição das contas do ex-Prefeito Luiz Menezes, em atenção ao parecer do TCM-CE; que no dia da Sessão Extraordinária, leu
o relatório/parecer; que foi intimado pouco tempo antes de começar a Sessão; que a intimação era por conta de decisão
judicial que determinava a suspensão do ato; que os vereadores entraram em consenso para continuar a solenidade; que não
tinha poder para impedir a continuação da Sessão; que quem conduz a Câmara é o Presidente; que acredita que ele tivesse
condição de suspender a Sessão; que na Sessão, as contas do Luiz Menezes foram desaprovadas; que acredita que tal
julgamento foi posto em pauta em 30/05/2018 para cumprir os prazos legais; que acredita que a Sessão foi convocada por
alguns vereadores através de oficio; que apresentou seu relatório na Sessão por ser um dever da sua função de relatar da
Comissão de Finanças e Orçamento; que acredita que o Presidente resolveu anular a Sessão porque, nem o Presidente, nem
o outro membro da Comissão emitiram seus pareceres; que acredita que essa Sessão não tenha gerado grande repercussão
na cidade; que não sabe dizer se a Sessão foi transmitida ao vivo pela internet; que na Sessão existia bastante gente; que não
tinha o poder de pedir ao Presidente que retirasse o seu parecer de pauta; que a reunião entre os integrantes da Comissão só
acontece 10 minutos antes do segundo expediente; que a votação pela Comissão para escolha do parecer não aconteceu
porque os outros dois membros da Comissão se recusaram a dar seus pareceres".
A testemunha José Maria Nunes, ao ser ouvida em Juízo, disse o seguinte (cf. CD anexo à fl. 218): "que estava presente no
dia da Sessão Extraordinária do dia 30/05/2018; que não tomou conhecimento de que o Presidente tenha sido intimado para
suspender a Sessão; que só teve conhecimento de que havia uma ordem judicial para suspender a Sessão anterior que se
realizou à noite; que participou da Sessão que acabou anulando a Sessão Extraordinária; que questionou o porquê de se
anular uma sessão bem recente; que a Sessão anterior foi realizada para punir o ex-Prefeito; que a decisão de continuar a
Sessão do dia 30/05/2018 foi tomada pela Mesa da Casa; que não chegou a conversar com o Sr Gumercindo nem como o Sr
José Maria; que acredita que a Sessão Extraordinária teve cunho eleitoreiro; que não sabe se a Sessão foi transmitida pela
internet; que tinham pessoas presentes ao ato; que o não cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão da
Sessão foi um ato arbitrário; que esteve presente na Sessão anterior em que fora lido o relatório da Comissão de Finanças e
Orçamento; que na tribuna da Câmara não se comentou sobre a eleição suplementar, mas dava para ver que a votação das
contas do ex-Prefeito mexia com os populares presentes por ser numa época de campanha; que após a votação da rejeição
das contas do ex-gestor Luiz Menezes, houve o comentário na cidade de que ele agora seria 'ficha suja'; que não participou de
qualquer reunião da Comissão de Finanças e Orçamento; que primeiro houve o descumprimento da decisão judicial, depois é
que foi a Plenário; que teve 15 dias para analisar o processo das contas; que ouviu falar que quando o Presidente anterior da
Câmara Municipal, Sr Valdeci, estava à frente da Casa, as contas já estavam lá para serem apreciadas; que não sabe se há
prazo para julgá-las; que nessa eleição suplementar apoiou o Luiz Menezes; que notou que havia uma pressa em votar essas
contas; que em seguida havia uma eleição; que nesse caso, não pediu vista; que a vista do parecer era aberta aos
vereadores".
Já a testemunha Jocélio Luiz da Silva, ao ser ouvido em Juízo, disse o seguinte (cf. CD anexo à fl. 218): "que é vereador; que
estava presente no dia da Sessão Extraordinária do dia 30/05/2018; que tomou conhecimento da decisão judicial que
determinou a suspensão da sessão, quando o Oficial de Justiça foi intimar o Sr Gumercindo e o Sr. José Maria; que diante
disso, tentou conversar com os outros vereadores para não iniciar a sessão, mas o Presidente da Câmara resolveu iniciá-la;
que acredita que a sessão foi transmitida pela internet; que acredita que o Sr. José Maria não teria poder para suspender a
sessão; que o Presidente era quem detinha esse poder; que não sabe o motivo da anulação da referida sessão em ato
posterior; que acredita que tenha sido por conta da ordem judicial anterior; que não sabe o porquê das contas não terem sido
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julgadas antes; que durante até o discurso na Sessão, frisou que tal situação se mostrava um ato político por ser às vésperas
da eleição suplementar; que lá estava lotado de gente; que muitos populares estavam se manifestando na Sessão; que a maior
parte das pessoas que estavam lá na Sessão eram ligadas ao Dr. Jaydson; que tinha muita gente com a camisa na cor
amarela; que não recorda se houve divulgação da sessão, dias antes da mesma acontecer mas ouviu alguns comentários na
cidade nesse sentido; que saiu da Sessão; que a repercussão da Sessão foi imediata; que houve estouro de foguetes ao final
da Sessão; que houve manifestações nas redes sociais; que os comentários eram de que o candidato Luiz Menezes estava,
agora, com a 'ficha suja'; que o parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento não passou pela Comissão; que o
mesmo não foi discutido em reuniões da Comissão; que o parecer foi encaminhado direto para votação no dia da Sessão
Extraordinária; que acredita que o relator poderia ter solicitado que o parecer dele não fosse votado naquela Sessão diante da
existência de ordem judicial que mandou suspendê-la; que recorda que o parecer foi lido para o Plenário em Sessão anterior;
que não sabe se existe um prazo para votar as contas de gestão; que o atual Presidente da Câmara, Valdeci, apoiou na
campanha o Sr Luiz Menezes; que acredita que o que ensejou a medida liminar de suspensão da Sessão Extraordinária foi o
desrespeito ao prazo prévio de intimação dos vereadores; que não recorda se a comunicação da Sessão do dia 30/05/2018 foi
colocada no flanelógrcifo da Câmara; que o parecer do relator só chegou ao conhecimento do depoente no dia da Sessão
Extraordinária".
A testemunha José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, por sua vez, relatou o seguinte (cf. CD anexo à fl. 218): "que é
vereador; que participou da Sessão Extraordinária do dia 30/05/2018; que houve o julgamento das contas do ex-Prefeito Luiz
Menezes; que 10 minutos antes do início da Sessão, tomou conhecimento, através do Oficial de Justiça, de uma ordem judicial
para que a solenidade não fosse realizada,. que a decisão de continuar a Sessão foi tomada em Plenário; que acredita que o
Sr Gumercindo não teria poder para suspender a Sessão; que acredita que as contas do ex-Prefeito chegaram à Câmara ainda
quando o Presidente era o Valdeci do Olhão; que as mesmas não foram colocadas antes para julgamento porque o Sr Valdeci
as 'segurou'; que ao assumir interinamente a Presidência da Câmara Municipal, o Sr. Gumercindo pôs na pauta a votação das
contas de gestão do ex-Prefeito; que não acredita que o fato da Sessão Extraordinária ter sido realizada às vésperas da
eleição caracterize um fato político; que a Sessão Extraordinária foi anulada posteriormente porque alguns membros da
Comissão de Finanças e Orçamento não deram seus pareceres; que na Sessão estavam presentes muitos populares; que
sempre quando há algum projeto polêmico, a Câmara fica lotada; que não sabe se a Sessão foi transmitida pela internet; que a
repercussão nas redes sociais foi normal; que acredita que o fato do julgamento das contas ter caído próximo à data da eleição
suplementar foi coincidência; que nem o Jaydson nem o Mardes pediram ao Presidente da Câmara para agilizar o julgamento
dessas contas; que o parecer do relator da Comissão foi lido em uma Sessão anterior e julgado na seguinte; que no dia da
Sessão, não indagou ao Presidente nem ao relator se os outros membros da Comissão haviam dado seus pareceres; que a
Sessão Extraordinária do dia 30/05/2018 foi anulada na Sessão seguinte; que antes já havia cobrado do Valdeci a colocação
do julgamento das contas de gestão do ex-Prefeito em pauta; que sempre o Valdeci adia as matérias da pauta; que o motivo
para a Sessão Extraordinária ter ocorrido no dia 30/05/2018 foi porque o Sr. Luiz Menezes vivia se escondendo para não ser
notificado a comparecer ao ato que iria julgar suas contas; que o vereador Jocélio sempre dá seus pareceres em outros
projetos, mas no dia da Sessão Extraordinária, ele se recusou; que o Valdeci apoiou o Luiz Menezes; que após lido, todos os
vereadores têm acesso ao mesmo; que a Câmara, ao receber o parecer do TCM, tem um prazo para julgar as contas de
gestão; que acredita ser este prazo de 60 dias; que desde 2017 não houve outra Sessão para julgar outras contas".
Assim, pelas provas coligidas aos autos, máxime pelos depoimentos acima transcritos e constantes no CD inserto à fl. 218,
bem como pelos documentos trazidos com a inicial, mais precisamente aqueles insertos às fls. 18/78, restou demonstrado o
abuso do poder político, consistente na gravidade da circunstância que permeou o ato do Presidente Interino da
Câmara Municipal de Tianguá, Francisco Gumercindo de Araújo Neto, ora investigado, de não ter cumprido
determinação judicial que mandou suspender a realização de Sessão Extraordinária convocada para o dia 30/05/2018,
às vésperas da eleição municipal suplementar que ocorreu no dia 03/06/2018, e que culminou na desaprovação das
contas de gestão do exercício de 2016 do ex-Prefeito Luiz Menezes de Lima.
Vale dizer que o descumprimento de uma decisão judicial, por si só, já representaria ato gravoso passível de
penalização, no entanto, como restou asseverado nos depoimentos das testemunhas José Maria Nunes e Jocélio Luiz
da Silva (cf. CD anexo à fl. 218), houve grande repercussão do fato pela cidade, situação em que os populares
divulgaram que o candidato Luiz Menezes de Lima estaria, a partir de então, com sua "ficha suja", não podendo, por
conseguinte, concorrer à eleição suplementar, o que só faz realçar a gravidade da conduta adotada pelo referido
investigado.
Nesse diapasão, válido ainda informar que o simples fato do representado Francisco Gumercindo de Araújo Neto ter
sido apoiador eleitoral dos dois candidatos, ora demandados (José Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de
Oliveira), durante a campanha destes nas eleições suplementares do Município de Tianguá, conforme se pode denotar
das fotografias e dos prints de pastagens realizadas em sua conta do Facebook (cf. fls. 66/78) e pelo seu próprio
depoimento prestado neste Juízo (cf. CD anexo à fl. 218), analisado tal fato de maneira isolada, não levaria à conclusão
necessária de que agiu ilicitamente para prejudicar o candidato Luiz Menezes de Lima, contudo, tal situação ganha
relevo quando atrelada à realização de Sessão Extraordinária para julgamento de contas de gestão deste candidato, às
vésperas do pleito suplementar, e em desacordo com ordem judicial que determinou a suspensão do ato. Some-se a
isso também o fato de que, poucos dias após o pleito suplementar, numa Sessão Ordinária da Câmara Municipal desta
urbe, houve a emissão de Decreto Legislativo anulando a sessão precedente, conforme fora relatado em Juízo pelos
próprios representados Francisco Gumercindo de Araújo Neto e José Maria Cunha Brito, bem como pelas
testemunhas José Maria Nunes, Jocélio Luiz da Silva e José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos (cf. CD anexo à fl.
218).
O abuso do poder político, portanto, foi revelado pelo intencional descumprimento de decisão judicial aliado ao
cenário inusitado em que se realizou a Sessão Extraordinária (às vésperas da eleição suplementar), visando à votação
das contas de gestão de Luiz Menezes de Lima, candidato ao cargo de Prefeito Municipal no pleito suplementar.
Dessa forma, diante do arcabouço probatório produzido nos autos, a meu ver, tais circunstâncias se revelaram graves,
eis que decorrentes de ato abusivo do Presidente Interino da Câmara Municipal de Tianguá, o qual acabou por gerar
um fato político capaz de comprometer a normalidade das eleições suplementares ocorridas neste Município.
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A propósito, como dito alhures, para a "configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam" (Lei Complementar n° 64/90, art. 22,
inciso XVI), gravidade esta que, no caso concreto, é insofismável, porquanto a indevida ação parlamentar, além de
afrontar princípios basilares da administração pública e lançar por terra o mínimo que se espera de um representante
do povo, foi determinante para desestabilizar o curso das eleições suplementares.
Portanto, no caso em apreço, decorrendo dos fatos os efeitos jurídicos pretendidos pela parte investigante, pelo menos no que
tange ao representado Francisco Gumercindo de Araújo Neto, eis que detinha a responsabilidade de suspender a Sessão
Extraordinária em tela, configurado está o abuso de poder político por parte deste, consubstanciado na gravidade das
circunstâncias narradas e provadas nestes fólios.
DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, com o devido respeito ao parecer contrário do MPE, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a
ocorrência de abuso do poder político, tão somente, quanto ao investigado FRANCISCO GUMERCINDO DE ARAÚJO NETO,
para, em consequência, declará-lo inelegível para as eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição
suplementar deste ano, ocorrida em 03/06/2018, nos termos do art. 22, XIV, da LC n° 64/90.
Sem custas.
Determino, outrossim, a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, a fim de que tome ciência do presente decisum,
bem como, nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC no 64/90, adote as providências que entender cabíveis.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, na pessoa de seus Advogados constituídos, via DJe.
Tianguá, 05 de outubro de 2018
EDUARDO BRAGA ROCHA
Juiz Eleitoral da 81a Zona Eleitoral

099ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA 08/2018
PORTARIA Nº 08/2018
Dispõe sobre o horário de funcionamento e o regime de plantão do Cartório Eleitoral da 99ª Zona Eleitoral em Novo oriente/CE
nas Eleições 2018.
a
O Exm°. Sr. Dr. FRANCISCO GILMARIO BARROS LIMA, Juiz Eleitoral da 99 Zona, por nomeação legal, no uso de suas
atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Eleitoral tomar as providências necessárias visando à ordem e à presteza do Serviço
Eleitoral, nos termos do art. 35, IV, do Código Eleitoral Brasileiro;
CONSIDERANDO o teor da Portaria Conjunta n° 10/2018, com as alterações trazidas pela Portaria Conjunta n° 11/2018, que
regulamenta o horário de atendimento ao público e o regime de plantão nas Eleições 2018, no âmbito da Justiça Eleitoral do
Ceará;
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o horário de funcionamento do Cartório Eleitoral desta Zona face ao
mencionado dispositivo legal;
RESOLVE:
Art. 1º . Determinar o funcionamento do Cartório Eleitoral da 99ª ZE, que abrange os municípios de Novo Oriente e
Quiterianópolis, no período de 08 de outubro a 31 de outubro de 2018, nos dias úteis, no horário ininterrupto de 08:00 às 15:00
horas.
Parágrafo primeiro – Não haverá plantões nos finais de semana e feriados no Cartório Eleitoral da 99ª ZE.
Parágrafo segundo – A dispensa dos plantões mencionada no parágrafo anterior, poderá ser revogada a depender de eventual
necessidade e a critério deste Juízo Eleitoral.
Art. 2°. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz Eleitoral.
Art. 3º . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Novo Oriente, 09 de outubro de 2018
Francisco Gilmario Barros Lima
Juiz Eleitoral da 99ª Zona

116ª Zona Eleitoral
Editais
APOIAMENTO DE ELEITORES - PARTIDO EM FORMAÇÃO
EDITAL 080/2018
O Chefe do Cartório da 116ª Zona Eleitoral – Fortaleza/CE, nos termos do que dispõe o art. 15, caput, da Resolução - TSE n.º
23.571, de 29 de maio de 2018,
FAZ SABER, a todos quanto virem o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA - PED, legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta 116ª Zona Eleitoral/CE, através do Ofício CE
0497/2018 (Protocolo nº 27.792/2018 - 25 de outubro de 2018), fichas individuais de apoiamento de eleitores à criação da
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aludida agremiação partidária, contidas no(s) lote(s) n.º CE01160000206 a CE01160000214, as quais se encontram
disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório Eleitoral, e que poderão ser impugnados por qualquer interessado,
em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Luis Christiano Bonfim
Costa, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
Luis Christiano Bonfim Costa
Chefe de Cartório – 116ª Zona Eleitoral/CE

117ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 075/2018 ¿ 117ª ZE/CE
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
A SENHORA CHEFE DE CARTÓRIO DA 117ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, em exercício, nos termos do que
dispõe o art. 15 da Resolução TSE n.º 23.465, de 17 de dezembro de 2015,
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA (PED), legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, através de Requerimento
protocolizado sob o n.º 27.794/2018, 313 (trezentas e treze) fichas de assinaturas de apoiamento de eleitores para sua criação,
distribuídas nos lotes de n.º CE01170000219 a CE01170000224; as quais se encontram disponíveis para consulta nas
dependências deste cartório eleitoral, e que poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2018. Eu, Andréa Porto Alves da
Silva Serra, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Andréa Porto Alves da Silva Serra
Chefe de Cartório da 117ª ZE/CE
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