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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA CONJUNTA N.º 19/2018
Altera a Portaria Conjunta TRE/CE nº 10/2018 que dispõe sobre o horário de atendimento ao público e o regime de plantão nas
Eleições 2018 e Portaria TRE/CE nº 801/2018, que dispõe sobre a designação de servidores para atuarem na propaganda
Eleitoral no âmbito da Justiça Eleitoral do Ceará.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e o CORREGEDOR REGIONAL ELEITORAL, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 17, XXX, e pelo art. 20, ambos do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO o disposto na Res. TRE/CE nº 689, de 23 de abril de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Portaria Conjunta nº 10/2018;
CONSIDERANDO o disposto nas Portarias TRE/CE nº 801 e 845/2018;
RESOLVEM:
Art. 1º Ficam excluídos do regime de plantão nas Eleições 2018 os Cartórios Eleitorais e as Diretorias dos Fóruns Eleitorais,
anteriormente autorizados pelo art. 2º, inciso II, da Portaria Conjunta nº 10, de 26 de julho de 2018.
Parágrafo único. A Comissão da Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza permanece em regime de plantão até 28
de outubro de 2018.
Art. 2º O Diretor Geral indicará o quantitativo de servidores para auxiliar na Propaganda Eleitoral em Fortaleza nas Eleições
2018, pelo período remanescente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 9 de outubro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Corregedor Regional Eleitoral
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LOTAÇÃO FUNCIONAL - RETORNO À 2ª ZONA ELEITORAL
PORTARIA N.º 944/2018 - A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XXXII do artigo 17 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o disposto nos incisos I e II do
artigo 7º da Resolução TRE-CE n.º 430, de 17 de dezembro de 2010, que criou a Central de Atendimento ao Eleitor no
município de Fortaleza e dispôs sobre o seu funcionamento, CONSIDERANDO o disposto no Processo Administrativo Digital –
PAD n.º 16.510/2018, RESOLVE determinar o retorno à 2ª Zona Eleitoral - Fortaleza, da servidora TATIANA LIPPI,
anteriormente lotada na Central de Atendimento ao Eleitor – CEATE. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 2 de outubro de 2018.
Desª. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Despachos
DESPACHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO Nº 26.044/2018
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMBARGADO (S): MANOEL MACIEL DE QUEIROZ, Candidato ao Cargo de Vereador
ADVOGADO(S): Francisco Cláudio Cavalcante da Silva - OAB: CE022624/CE
REF. RECURSO ELEITORAL Nº 630-08.2016.6.06.0006
ORIGEM: CHORÓ-CE 6ª Zona Eleitoral (QUIXADÁ)
RELATOR: Juiz Cassio Felipe Goes Pacheco
Protocolo: 127.347/2016
RECORRENTE(S): MANOEL MACIEL DE QUEIROZ, Candidato ao Cargo de Vereador
ADVOGADO(S): Francisco Cláudio Cavalcante da Silva - OAB: CE022624/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, remeto os autos à Secretaria Judiciária
para determinar que se proceda a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 04 de outubro de 2018.
CÁSSIO FELIPE GOES PACHECO
Juiz Relator”
Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - GERAÇÃO DE MÍDIAS - ELEIÇÕES
2018 – 2° TURNO
Faço público, no uso dos poderes a mim conferidos na Resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará nº 701, de 10 de
julho de 2018, para fins de acompanhamento pelos partidos políticos e coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados
do Brasil – OAB, nos termos do art. 80, § 4º da Resolução TSE nº 23.554, de 18 de dezembro de 2017, que o procedimento de
geração de mídias para o segundo turno das eleições de 2018 no Estado do Ceará será realizado no período de 15 a 16 de
outubro do corrente ano, das 8 às 18 horas, na Sala de Treinamento do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará,
situado na Rua Jaime Benévolo nº 21, Centro, nesta Capital.
Fortaleza, 10 de outubro de 2018.
ALCIDES SALDANHA LIMA
Juiz do TRE/CE
Atos Diversos
NOTIFICAÇÃO RE 29840
REF.:RECURSO ELEITORAL Nº 298-40.2016.6.06.0071
ORIGEM: CARIRIAÇU-CE 71ª Zona Eleitoral (CARIRIAÇU)
RELATOR: Juiz Alcides Saldanha Lima
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 206

Fortaleza, quinta-feira, 11 de outubro de 2018

Página 4

RECORRENTE: JOÃO MARCOS PEREIRA, Candidato ao cargo de Prefeito
RECORRENTE: JOÃO BOSCO BORGES MACHADO, Candidato ao cargo de Vice-prefeito
ADVOGADO(S): Jeronimo Correia de Oliveira - OAB: 18.067/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "PRA FAZER DIFERENTE" - PSC/PP/PR/DEM/PTC/PSDB
ADVOGADO(S): Francisco Ione Pereira Lima - OAB: 4585/CE; Heidmans Henrique Hans da Silva Anjos - OAB: 29253/DF
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“N O T I F I C A Ç Ã O
De ordem da Excelentíssima Desembargadora Presidente, NOTIFICO JOÃO MARCOS PEREIRA e JOÃO BOSCO BORGES
MACHADO para, no prazo de 3 (três) dias, apresentarem contrarrazões ao recurso especial (protocolo n.° 1.219/18) e ao
agravo (protocolo n.° 27.543/18) interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL nos autos do processo acima referido.
Fortaleza, 9 de outubro de 2018.
ORLEANES CAVALCANTI
Secretária Judiciária

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO Nº 66-76.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR(A): ALCIDES SALDANHA LIMA
EMBARGANTE(S)(S): JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
ADVOGADO(S): LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - OAB: CE018185/CE, GERALDO DE HOLANDA
GONÇALVES FILHO - OAB: 17824/CE
ADVOGADA(S): ÂNGELA CASTELO VIEIRA - OAB: 28559/CE
ADVOGADO(S): RAQUEL KLEIN ACIOLI GUERRA - OAB: 28925/CE, FRANCYNNE BHEATRYZ BORGES TORRES - OAB:
38925/CE
EMBARGADO(S)(S): PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INQUÉRITO POLICIAL. ELEIÇÕES 2016. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. TRE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração manejados em face do Acórdão de 16/08/2018 deste Tribunal (fl. 146/153) por meio do
qual se julgou incompetente para supervisão do inquérito, remetendo consequentemente os autos ao Juízo da 92ª Zona
Eleitoral (Barro).
2. O embargante alega omissão no acórdão recorrido pois não teria considerado o disposto no art. 29, X, da Constituição
Federal, "que deve ser aplicado em observância à disposição prevista na Súmula nº 702 do Supremo Tribunal Federal".
Requer o provimento dos embargos "a fim de reconhecer a competência deste Tribunal Regional Eleitoral para processar e
julgar o inquérito".
3. Não há a afirmada omissão, pois o acórdão embargado fundamenta-se no recente entendimento do Supremo Tribunal
Federal de que o foro por prerrogativa de função deve se restringir às hipóteses em que os afirmados crimes tenham sido
cometidos durante e em função do exercício do cargo. No caso, consequentemente, restou evidenciado não se tratar de
hipótese de aplicação da regra pretendida (art. 29, X, CF).
4 Não cabem embargos de declaração para o específico fim de se pronunciar o julgador (unipessoal ou colegiado) acerca de
tese ou fundamento incapaz de alterar a conclusão alcançada. Precedentes.
5. Nos termos jurisprudenciais: "a mera intenção de pré-questionamento não impõe o acolhimento de embargos de declaração"
(STJ, AgRg no AREsp 787.161/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, publicado DJe
01/08/2017).
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento aos embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Absteve-se de votar o Juiz Cássio Felipe Goes Pacheco,
declarando, na oportunidade, sua suspeição, por motivo de foro íntimo.
DATA DO JULGAMENTO: 09/10/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 285-22.2016.6.06.0045
ORIGEM: MASSAPÊ-CE
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMBARGANTE(S)(S): PAULO CÉSAR PONTES VASCONCELOS
ADVOGADOS(S): FRANCISCO AUGUSTO LIBERATO FERNANDES DE CARVALHO - OAB: 28.829/CE, THIAGO ROCHA
CARNEIRO LIBERATO - OAB: 19645/CE
ADVOGADO(S): RAPHAEL GOMES VIANA - OAB: 22.926/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. ACÓRDÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Segundo o disposto no art. 1.022 do CPC combinado com o art. 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração têm
cabimento quando se alega que há, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É considerada espécie
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recursal de fundamentação vinculada, ou seja, somente hão de ser acolhidos quando presentes alguns dos vícios indicados e,
portanto, não se prestam a fins de rejulgamento ou rediscussão da causa.
2. No caso vertente, a reapreciação da matéria já decidida não se adéqua ao cabimento dos embargos de declaração,
porquanto ausente qualquer omissão e/ou contradição apontadas pelo embargante.
3. "O acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento da matéria aventada, impõe a
existência de algum dos vícios elencados nos arts. 1.022 do CPC e 275 do CE, o que não se verifica na presente hipótese."
(Precedente, TSE, ED-REspe - Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 66849 - mogi mirim/SP, Acórdão de
07/03/2017, Relator(a) Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Publicação DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 63, Data
30/03/2017, Página 31).
3. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento aos embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 09/10/2018

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Atas de Distribuição
ATA DE DISTRIBUIÇÃO
Quadragésima Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 1 a 7 de outubro de 2018, Presidente a Excelentíssima
Sra. Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA.
Foram distribuídos pelo sistema de Processamento de Dados, os seguintes feitos:
Reclamação nº 76-23.2018.6.06.0000
(1)
Origem: FORTALEZA-CE
Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Tipo:
Distribuição ao Corregedor
INTERESSADO: COLIGAÇÃO CATARINA EM SUAS MÃOS - PSD, PSC, PDT, PMB, PSDB, PPS
INTERESSADO: MARSUEL ARAÚJO PESSOA
ADVOGADO: Francisco Alves Guilherme Neto
INTERESSADO: JUÍZO ELEITORAL DA 60ª ZONA - ACOPIARA
Recurso Eleitoral nº 6-52.2018.6.06.0114 (2)
Origem: FORTALEZA-CE (114ª ZONA ELEITORAL - FORTALEZA)
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
Tipo:
Distribuição automática
RECORRENTE: FRANCISCO DENIS DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO: Francisco Alexsandro Batista Santana
Recurso Eleitoral nº 185-90.2016.6.06.0102 (3)
Origem: PENAFORTE-CE (70ª ZONA ELEITORAL - BREJO SANTO)
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Tipo:
Distribuição de Ordem
RECORRENTE: RAFAEL FERREIRA ÂNGELO
ADVOGADOS: Sérgio Gurgel Carlos da Silva e Outros
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM, Prefeito
RECORRIDO: GIOVANNI HEVERTON PEREIRA MATIAS, Vice-prefeito
RECORRIDO: WECSLEY FERNANDES LIMA, Vereador
ADVOGADO: Raimundo Soares Filho
Juíz(a)
HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO

Total
1

Juíz(a)
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS

Total
1

Juíz(a)
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA

Total
1

Nada mais havendo, foi encerrada a presente Ata de Distribuição. MARCIA MARIA SILVA CAVALCANTE, Coordenadora de
Registros Partidários, Autuação e Distribuição, ORLEANES CAVALCANTI, Secretária Judiciária.
Fortaleza, 9 de outubro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
Presidente
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Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0602852-44.2018.6.06.0000
RECLAMAÇÃO (1342) - Processo nº 0602852-44.2018.6.06.0000 - Iguatu - CEARÁ
ORIGEM: Iguatu
RELATOR: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
RECLAMANTE: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
Advogado do(a) RECLAMANTE: MARCO ANTONIO SOBREIRA BEZERRA - CE9414
RECLAMADO: AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO
Advogados do(a) RECLAMADO: RONNEY CHAVES PESSOA - CE24121, ISRAEL MAIA PORTELA - CE35401
DECISÃO
Trata-se de Reclamação com pedido de tutela de urgência, interposta pelo candidato a Deputado Estadual Marcos Marcel
Rodrigues Sobreira, com fundamento nos artigos 300 e ss. do CPC/2015, em desfavor do candidato a Deputado Estadual
Agenor Gomes de Araújo Neto.
Asseverou o reclamante que havia sido firmado acordo entre os candidatos no sentido de que a ordem de protocolo dos
eventos, da agenda de propaganda eleitoral e atos públicos deveria se iniciar pelo candidato Marcos Sobreira, a fim de se
evitar coincidências de datas e locais e se resguardar a segurança e normalidade do pleito de 2018.
Relatou que vinha obedecendo ao acordo firmado perante a Justiça Eleitoral e que, portanto, tinha preferência de protocolo na
semana entre os dias 16 a 22 de setembro de 2018, tendo comunicado tanto ao Cartório Eleitoral, em 16.9.2018, como
também ao Comando da Polícia Militar, em 17.9.2018, a realização de carreata pelas principais ruas do município na manhã do
dia 22.09.2018.
Seguiu alegando haver sido surpreendido, em 20.9.2018, “em total afronta ao acordo”, com o protocolo do reclamado da
realização de “passeata com carro de som no mesmo horário e por várias ruas de Iguatu, e em muitas delas cruzando com o
evento do autor”, fato que poderia gerar conflitos e insegurança pública, tendo em vista que seria inevitável o “confronto de
eleitores e ativistas, ademais quando a política de Iguatu éhistoricamente complicada e insegura e o efetivo policial do
comando local éinsuficiente.”
Em conclusão, aduziu que a atitude do reclamado feriu o direito previsto no artigo 39, §1º da Lei nº 9.504/97 e que seria salutar
que a Justiça Eleitoral adotasse providências para “resguardar a ordem pública, a incolumidade do patrimônio e, em última
instância, a própria incolumidade física dos habitantes do município.”
Em sequência, determinei o imediato encaminhamento do expediente ao Juiz Eleitoral da 13ª Zona/CE, Dr. Raimundo
Ramonilson Carneiro Bezerra, a fim de que, no exercício do poder de polícia, analisasse o pedido e adotasse as medidas
necessárias para evitar a realização de eventos políticos concomitantes que colocassem em risco a ordem pública no
município, informando àCorregedoria as providências tomadas.
Após, o candidato Agenor Gomes de Araújo Neto ajuizou Pedido de Reconsideração aduzindo que os horários e os itinerários
dos eventos seriam totalmente distintos. O referido Pedido de Reconsideração também foi encaminhado para análise e decisão
do Juízo Eleitoral da 13ª Zona/CE.
Por meio do Ofício nº 111/2018, o magistrado daquela Zona comunicou que determinara a suspensão do ato de campanha do
candidato a Deputado Estadual Agenor Neto, tendo em vista a proximidade de horários e de percursos entre os eventos em
questão.
Informou, ainda, que não houve reconsideração da decisão diante da inviabilidade da fiscalização e policiamento para manter a
ordem pública de atos de campanha distintos, volumosos e no intervalo de poucas horas em um mesmo dia.
Isso posto, diante do teor da decisão do Juiz Eleitoral da 13ª ZE/CE, Dr. Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra, que de forma
escorreita, segura e célere deu cumprimento ao disposto no art. 39, §1º, da Lei nº 9.504/97, e, ainda, por não vislumbrar
nenhuma medida adicional a ser adotada por este Órgão Correcional, determino o arquivamento do presente feito.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 4 de outubro de 2018.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Corregedor Regional Eleitoral
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 127/2018 – Processo Judicial Eletrônico (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o processo abaixo relacionado será julgado na Sessão de Julgamento do
dia 15/10/2018, ficando as partes intimadas que, caso não julgado, será incluído 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 Araujo 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
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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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
006ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Certidão - Listas de apoiamento
PUBLICAÇÃO DE CERTIDÃO
PROTOCOLO Nº:
28.089/2018
NATUREZA:
FICHAS DE APOIAMENTO
REQUERENTE:
PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED
Certifico que, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº 23.465/2015, aos 06 (seis) de outubro de 2018, recebi as listas de
apoiamento do PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA – PED para análise constante dos lotes de nºs CE0006000020 a
CE0006000023.
O referido é verdade. Dou fé.
Quixadá/CE, 10 de outubro de 2018.
Celina Gurgel Rodrigues
Chefe de Cartório – 6ª ZE

026ª Zona Eleitoral
Editais
Edital nº 058/2018
O Excelentíssimo Dr. Judson Pereira Spíndola Júnior, Juiz Eleitoral da 26ª Zona de Milagres, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais etc.
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, nos termos do art. 14 da Resolução TSE nº
23.571/2018, de 29 de maio de 2018, através de requerimento protocolizado sob o n.º 28.110/2018, lista de apoiamento de
eleitores para a criação de tal partido, presentes nos lotes n.º CE00260000002, CE00260000003, CE00260000004,
CE00260000005, CE00260000006, CE00260000007, CE00260000008, CE00260000009, CE00260000010, CE00260000011,
CE00260000012, CE00260000013, CE00260000014, CE00260000015, CE00260000016 e CE00260000017 do SAPF
(Sistema de Apoiamento a Partidos em Formação), que se encontram disponíveis para consulta nas dependências deste
Cartório Eleitoral (Rua Sete de Setembro, nº 72 – Centro – Milagres/CE), podendo ser impugnadas por qualquer interessado,
em petição fundamentada, no prazo de cinco dias contados da publicação do presente edital, nos termos do art. 15 da
Resolução TSE nº 23.571/2018.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no
local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 26ª Zona Eleitoral-CE, em 10 de outubro de 2018. Eu, Isadora Maria Henriques Diógenes, Analista
Judiciária, digitei.
JUDSON PEREIRA SPÍNDOLA JÚNIOR
Juiz Eleitoral - 26ª ZE/CE

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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035ª Zona Eleitoral
Sentenças
SENTENÇA
Protocolo:
Autos nº:
Nome do Tipo:
Requerente:

14.900/2018
16-42.2018.6.06.0035
PC – Prestação de Contas
Partido Republicano Brasileiro - PRB

SENTENÇA Nº 11/2018
Vistos, etc.
O Partido Republicano Brasileiro - PRB, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/95 e na Resolução TSE
n.° 23.546/2017, deixou de apresentar, perante este Juízo, sua prestação de contas anual relativa ao exercício 2017.
A Comissão Provisória municipal do Partido Republicano Brasileiro - PRB apresentou à fl. 03, em 25 de junho de 2018, o Ofício
nº 02/2018, em resposta a notificação de fl. 02, comunicando que “...não há existência de conta bancária em nome do PRB
local, assim não havendo movimentação alguma no exercício de 2017”, estando ainda o referido ofício sem assinatura do
presidente da comissão provisória em comento, contrariando o que preceitua o art. 28, I, bem como § 3º, I, II e III da Resolução
TSE nº 23.546/2017;
Consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) para emissão de relatório de composição da
Comissão Executiva do partido, às fls. 04/05;
Despacho à fl. 06;
Ofício à fl. 07 comunicando ao órgão estadual do partido supra, quanto a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário;
Ofício à fl. 08 comunicando ao órgão nacional do partido supra, quanto a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário;
Consulta ao extrato bancário informado à justiça eleitoral através de sistema próprio, às fls. 09, com o seguinte resultado: “Não
há extrato de nenhuma instituição bancária para esse CNPJ.”
Consulta ao quadro de recebimentos e distribuição de recursos do Fundo Partidário pela esfera estadual aos órgãos partidários
municipais – Exercício financeiro de 2017, constando não haver distribuição que contemple o diretório/comissão provisória no
município de Viçosa do Ceará-CE, à fl. 10;
Consulta ao quadro de recebimentos e distribuição de recursos do Fundo Partidário pela esfera nacional aos órgãos estaduais
– Exercício financeiro de 2017, às fls.11;
Despacho à fl. 12;
Oitiva do MPE, opinando pela NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS do partido às fls. 13/14;
Aviso de Recebimento às fls. 15/16.
Parecer Técnico de fls. 17/18 opinando pela não prestação das contas do partido;
É o relatório. Decido.
Do exame da documentação acostada, consta que a Comissão Provisória municipal do PRB não apresentou sua prestação de
contas referente ao exercício de 2017, contrariando o que preceitua o art. 28, I, bem como § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº
23.546/2017.
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS a prestação de contas anual do Partido Republicano Brasileiro – PRB, nos termos do
art. 46, IV, alínea “a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Encaminhe-se cópia da sentença à Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) para procedimento de suspensão
de registro ou de anotação do partido, conforme art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.
Viçosa do Ceará, 11 de setembro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral – 35ª Zona eleitoral
SENTENÇA
Protocolo:
Autos nº:
Nome do Tipo:
Requerente:

18.741/2018
21-64.2018.6.06.0035
PC – Prestação de Contas
Partido da República - PR

SENTENÇA Nº 12/2018
Vistos, etc.
O Partido da República - PR, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/95 e na Resolução TSE n.°
23.546/2017, deixou de apresentar suas contas anuais, referente ao exercício 2017, contrariando o que preceitua o art. 28, I,
bem como § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017;
Informação à fl. 02, comunicando a este juízo da não apresentação das contas pelo partido supra;
Mandado de notificação à fl. 03;
Certidão à fl. 03v pela impossibilidade de notificar os membros da comissão provisória do referido partido;
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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Edital de Notificação nº 28 à fl. 04, publicado no DJE nº 130, no dia 18 de julho de 2018;
Cópia da publicação do Edital nº 28 à fl. 05;
Certidão de decurso do prazo à fl. 06, sem que nada tenha sido apresentado;
Certidão de composição completa do partido em comento à fl. 07/08;
Ofício à fl. 09 comunicando ao órgão estadual do partido supra, quanto a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário;
Ofício à fl. 10 comunicando ao órgão nacional do partido supra, quanto a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário;
Consulta ao extrato bancário informado à justiça eleitoral através de sistema próprio, às fls. 11;
Consulta ao quadro de recebimentos e distribuição de recursos do Fundo Partidário pela esfera estadual aos órgãos partidários
municipais – Exercício financeiro de 2017, constando não haver distribuição que contemple o diretório/comissão provisória no
município de Viçosa do Ceará-CE, à fl. 12;
Consulta ao quadro de recebimentos e distribuição de recursos do Fundo Partidário pela esfera nacional aos órgãos estaduais
– Exercício financeiro de 2017, às fls.13/14;
Despacho à fl. 15;
Manifestação do MPE, opinando pela NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS do partido às fls. 16/17;
Aviso de recebimento às fls 18/19;
É o relatório. Decido.
Do exame da documentação acostada, consta que a Comissão Provisória municipal do PR deixou de prestar suas contas,
contrariando o que preceitua o art. 28, I, bem como § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas anual da Comissão provisória do PR, nos termos do art. 46, IV, alínea “a”
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Encaminhe-se cópia da sentença à Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) para procedimento de suspensão
de registro ou de anotação do partido, conforme art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.
Viçosa do Ceará, 03 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral – 35ª Zona eleitoral
SENTENÇA
Protocolo:
Autos nº:
Nome do Tipo:
Requerente:

18.742/2018
20-79.2018.6.06.0035
PC – Prestação de Contas
Partido Verde - PV

SENTENÇA Nº 13/2018
Vistos, etc.
O Partido VERDE - PV, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/95 e na Resolução TSE n.° 23.546/2017,
deixou de apresentar suas contas anuais, referente ao exercício 2017, contrariando o que preceitua o art. 28, I, bem como § 3º,
I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017;
Informação à fl. 02, comunicando a este juízo da não apresentação das contas pelo partido supra;
Mandado de notificação à fl. 03;
Certidão à fl. 03v informando que o partido não está vigente;
Edital de Notificação nº 27 à fl. 04, publicado no DJE nº 130, no dia 18 de julho de 2018;
Cópia da publicação do Edital nº 28 à fl. 05;
Certidão de decurso do prazo à fl. 06, sem que nada tenha sido apresentado;
Certidão de composição completa do partido em comento à fl. 07/09;
Ofício à fl. 10 comunicando ao órgão estadual do partido supra, quanto a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário;
Ofício à fl. 11 comunicando ao órgão nacional do partido supra, quanto a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário;
Consulta ao extrato bancário informado à justiça eleitoral através de sistema próprio, às fls. 12;
Consulta ao quadro de recebimentos e distribuição de recursos do Fundo Partidário pela esfera estadual aos órgãos partidários
municipais – Exercício financeiro de 2017, constando não haver distribuição que contemple o diretório/comissão provisória no
município de Viçosa do Ceará-CE, à fl. 13;
Consulta ao quadro de recebimentos e distribuição de recursos do Fundo Partidário pela esfera nacional aos órgãos estaduais
– Exercício financeiro de 2017, às fls.13/14;
Despacho à fl. 15;
Manifestação do MPE, opinando pela NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS do partido às fls. 16/17;
Aviso de recebimento às fls 18/19;
É o relatório. Decido.
Do exame da documentação acostada, consta que a Comissão Provisória municipal do PV deixou de prestar suas contas,
contrariando o que preceitua o art. 28, I, bem como § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas anual da Comissão provisória do PV, nos termos do art. 46, IV, alínea “a”
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Encaminhe-se cópia da sentença à Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) para procedimento de suspensão
de registro ou de anotação do partido, conforme art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.
Viçosa do Ceará, 03 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral – 35ª Zona eleitoral
SENTENÇA
Protocolo:
Autos nº:
Nome do Tipo:
Requerente:

17.161/2018
18-12.2018.6.06.0035
PC – Prestação de Contas
PATRIOTA - PATRI

SENTENÇA Nº 14/2018
Vistos, etc.
O Partido PATRIOTA - PATRI, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/95 e na Resolução TSE n.°
23.546/2017, deixou de apresentar suas contas anuais, referente ao exercício 2017, contrariando o que preceitua o art. 28, I,
bem como § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017;
Informação à fl. 02, comunicando a este juízo da não apresentação das contas pelo partido supra;
Mandado de notificação à fl. 03;
Certidão à fl. 03v informando o decurso do prazo, sem que nada tenha sido apresentado;
Certidão de composição completa do partido em comento à fl. 04/05;
Ofício à fl. 06 comunicando ao órgão estadual do partido supra, quanto a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário;
Ofício à fl. 07 comunicando ao órgão nacional do partido supra, quanto a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário;
Consulta ao extrato bancário informado à justiça eleitoral através de sistema próprio, às fls. 08;
Consulta ao quadro de recebimentos e distribuição de recursos do Fundo Partidário pela esfera estadual aos órgãos partidários
municipais – Exercício financeiro de 2017, constando não haver distribuição que contemple o diretório/comissão provisória no
município de Viçosa do Ceará-CE, à fl. 09;
Consulta ao quadro de recebimentos e distribuição de recursos do Fundo Partidário pela esfera nacional aos órgãos estaduais
– Exercício financeiro de 2017, às fls.10/11;
Despacho à fl. 12;
Manifestação do MPE, opinando pela NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS do partido às fls. 13/15;
Aviso de recebimento às fls 16/17;
Parecer técnico às fls. 18/19, opinando pela não prestação de contas do partido.
É o relatório. Decido.
Do exame da documentação acostada, consta que a Comissão Provisória municipal do PATRI deixou de prestar suas contas,
contrariando o que preceitua o art. 28, I, bem como § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas anual da Comissão provisória do PATRI, nos termos do art. 46, IV, alínea
“a” da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Encaminhe-se cópia da sentença à Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) para procedimento de suspensão
de registro ou de anotação do partido, conforme art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.
Viçosa do Ceará, 05 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral – 35ª Zona eleitoral
SENTENÇA
Protocolo:
Autos nº:
Nome do Tipo:
Requerente:

14.801/2018
15-57.2018.6.06.0035
PC – Prestação de Contas
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

SENTENÇA Nº 15/2018
Vistos, etc.
O Partido DOS TRABALHADORES - PT, já qualificado nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/95 e na Resolução TSE
n.° 23.546/2017, deixou de apresentar suas contas anuais, referente ao exercício 2017, contrariando o que preceitua o art. 28,
I, bem como § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017;
Mandado de notificação à fl. 02;
Documento à fl. 03, emitido pelo presidente da comissão provisória do partido, informando que não houve movimentação
financeira;
Declaração de ausência de movimentação financeira de recursos no exercício 2017 à fl. 04;
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Certidão de composição completa do partido em comento à fl. 05/08;
Publicação do Edital nº 26/2018 no DJE Nº 130, para decurso do prazo de 03 (três) dias;
Certidão de decurso do prazo de 03 (três) dias à fl. 10;
Consulta ao quadro de recebimentos e distribuição de recursos do Fundo Partidário pela esfera estadual aos órgãos partidários
municipais – Exercício financeiro de 2017, constando não haver distribuição que contemple o diretório/comissão provisória no
município de Viçosa do Ceará-CE, à fl. 11;
Consulta ao quadro de recebimentos e distribuição de recursos do Fundo Partidário pela esfera nacional aos órgãos estaduais
– Exercício financeiro de 2017, às fls.12/13;
Despacho à fl. 14 exarado na Informação nº 24-2018 quanto a constatação de movimentação de recursos pela comissão
provisória do PT em Viçosa do Ceará;
Extrato bancário emitido pelo sistema Portal SPCA às fls. 15/18, confirmando a movimentação de recursos em 2017;
Ofício à fl. 19 comunicando ao órgão estadual do partido supra, quanto a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário;
Ofício à fl. 20 comunicando ao órgão nacional do partido supra, quanto a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário;
Despacho à fl. 21;
Parecer técnico às fls. 22/23, opinando pela não prestação de contas do partido.
Manifestação do MPE, opinando pela NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS do partido às fls. 24/25;
Aviso de recebimento às fls. 26/27;
É o relatório. Decido.
Do exame da documentação acostada, consta que a Comissão Provisória municipal do PT deixou de prestar suas contas,
contrariando o que preceitua o art. 28, I, bem como § 3º, I, II e III da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Ante o exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas anual da Comissão provisória do PT, nos termos do art. 46, IV, alínea “a”
da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Encaminhe-se cópia da sentença à Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) para procedimento de suspensão
de registro ou de anotação do partido, conforme art. 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Cumpridas as formalidades legais, arquive-se.
P.R.I.
Viçosa do Ceará, 05 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral – 35ª Zona eleitoral
Portarias
PORTARIA N.º 06/2018
A Excelentíssima Senhora Dra. TICIANE SILVEIRA MELO, Juíza Eleitoral desta 35ª Zona Eleitoral, sediada no município de
Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc.;
RESOLVE:
Autorizar a Sra. Chefe do Cartório, Lorena Cysne Namba, Chefe de Cartório da 35ª ZE, a utilizar-se da chancela com a
assinatura desta Juíza nas declarações de folgas e nos certificados de mesários sempre que, por motivo imperioso, não
dispuser esta magistrada de tempo oportuno para assinatura daqueles documentos.
À Sra. Chefe de Cartório caberá ainda a guarda da chancela aqui referida, responsabilizando-se, inclusive, criminalmente pela
correta utilização daquele meio de assinatura.
Publique-se.
Registre-se.
Cientifique-se.
Viçosa do Ceará, 09 de outubro de 2018.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza Eleitoral — 35ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 47/2018
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
A SENHORA CHEFE DE CARTÓRIO DA 35ª ZONA ELEITORAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE, nos termos do que dispõe o
art. 15 da Resolução TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018,
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA (PED), legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral através de requerimento
protocolizado sob o n.º 28376/2018, fichas de assinaturas de apoiamento de eleitores para sua criação (lotes n.º
CE00350000013 a CE00350000019), 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 Viçosa do Ceará/CE, aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2018. Eu, Lorena Cysne
Namba, Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Lorena Cysne Namba
Chefe de Cartório da 35ª Zona Eleitoral/CE
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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041ª Zona Eleitoral
Editais
CRIAÇÃO PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED
EDITAL Nº 42/2018
O Excelentíssimo Dr. FRANCISCO MARCELO ALVES NOBRE, MM. Juiz Eleitoral da 41ª ZE, com sede em Itapajé/CE, no uso
de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos do art. 15, a Resolução TSE nº.
23.465, de 17 de dezembro de 2015, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED, legenda partidária ainda em
formação, apresentou a esta 41.ª Zona Eleitoral, requerimento protocolado sob o nº 28.482/2018, contendo 05 (cinco) lotes de
números: CE00410000021 (92 fichas), CE00410000022 (20 fichas), CE00410000023 (57 fichas), CE00410000024 (93 fichas),
CE00410000025 (20 fichas), CE00410000026 (20 fichas), CE00410000028 (24 fichas), CE00410000029 (18 fichas) e
CE00410000030 (02 fichas), gerados no Sistema de Apoiamento a Partido em Formação – SAPF. Ressalte-se que as
reportadas fichas encontram-se disponíveis para consulta nas dependências deste cartório eleitoral, facultando-se eventual
impugnação por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação deste
edital.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no local
de costume, bem como publicado no Diário de Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Itapajé, aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, Lucimeire
Gomes Alves, _________, Assitente I, digitei e eu, _______________ Márcio Lopes Cruz, Chefe de Cartório da 41ª Zona,
conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
Juiz Eleitoral

044ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PROTOCOLO Nº 9.467/2018
AUTOS Nº 10-08.2018.6.06.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
ORIGEM: SANTANA DO ACARAÚ/CE
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B
INT.: ADVOGADO: Roberson Felipes Vasconcelos da Penha - OAB/CE nº 24.029
- SENTENÇA Vistos, etc
Trata-se da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017 do Partido Comunista do Brasil – PC do B,
órgão municipal com abrangência territorial no município de Santana do Acaraú-CE.A apresentação das contas pelo partido se
deu de forma tempestiva, de acordo com o que determina o artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução do TSE
nº 23.546/2017. Junto à inicial vieram os demonstrativos e documentos elencados no artigo 29 da mencionada Resolução.Em
cumprimento ao disposto na Resolução TRE-CE nº 549/2014, o partido constituiu advogado para atuar no processo de contas
(fls.03). Recebida a prestação de contas, foi determinado, por este juízo, a publicação do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como o encaminhamento de cópias dos referidos demonstrativos ao Ministério
Público Eleitoral, com abertura do prazo de 15 (quinze) dias para consulta dos interessados, nos termos do art. 31,§1º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo sem que nada fosse apresentado (fls. 53).Foi publicado edital, com prazo
de 5 dias, facultando ao Ministério Público e a qualquer partido político a impugnação das contas, nos termos do art. 31, §3º da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo do edital sem que nada fosse apresentado ou requerido, conforme
certificado às fls. 55.Às fls. 64/64v consta parecer de exame técnico conclusivo, emitido pelo Cartório Eleitoral, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas. Com vista ao Ministério Público, este manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas ( fls. 67/68).Vieram os autos conclusos. É o que se tem a relatar. DECIDO. Compulsados os autos, à luz
da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017, verifica-se que o partido cumpriu as formalidades legais próprias ao
caso, estando presentes todos os documentos e informações de que trata o art. 29 da Resolução supramencionada, à exceção
do parecer da Comissão Executiva, do comprovante de remessa , à RFB, da escrituração contábil digital e da certidão de
regularidade do CFC do profissional de contabilidade, não restando qualquer outro vício ou irregularidade nas contas
apresentadas. A completa apresentação da documentação prevista no art. 29 da Res. TSE nº 23.546/2017 é requisito
necessário e imprescindível à correta análise das contas, sendo de cumprimento obrigatório por parte das agremiações
partidárias. A ausência das peças mencionadas, constitui, no entanto, apenas uma formalidade, que não compromete a
regularidade nem a correta análise das contas, mas que merece ressalva, tendo em vista representar descumprimento à estrita
previsão legal.Julgo, portanto, APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido Comunista do Brasil – PC do
B, do município de Santana do Acaraú, referente ao exercício de 2017, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução
do TSE nº 23.464/2015.Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias
e Eleitorais (SICO). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se os autos. Santana do Acaraú-CE, 26 de setembro de
2018.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz da 44ª Zona Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PROTOCOLO Nº 13.089/2018
AUTOS Nº 17-97.2018.6.06.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
ORIGEM: SANTANA DO ACARAÚ/CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
INT.: ADVOGADO: Roberson Felipe Vasconcelos da Penha - OAB/CE nº 24.029
- SENTENÇA Vistos, etc
Trata-se da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017 do Partido Social Democrático - PSD, órgão
municipal com abrangência territorial no município de Santana do Acaraú-CE.A apresentação das contas pelo partido se deu
de forma intempestiva, em desacordo com o que determina o artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução do
TSE nº 23.546/2017. Junto à inicial vieram os demonstrativos e documentos elencados no artigo 29 da mencionada Resolução.
Em cumprimento ao disposto na Resolução TRE-CE nº 549/2014, o partido constituiu advogado para atuar no processo de
contas (fls.25). Recebida a prestação de contas, foi determinado, por este juízo, a publicação do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como o encaminhamento de cópias dos referidos demonstrativos ao Ministério
Público Eleitoral, com abertura do prazo de 15 (quinze) dias para consulta dos interessados, nos termos do art. 31,§1º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo sem que nada fosse apresentado (fls. 44).Foi publicado edital, com prazo
de 5 dias, facultando ao Ministério Público e a qualquer partido político a impugnação das contas, nos termos do art. 31, §3º da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo do edital sem que nada fosse apresentado ou requerido, conforme
certificado às fls. 46.Às fls. 53/53v consta parecer de exame técnico conclusivo, emitido pelo Cartório Eleitoral, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas.Com vista ao Ministério Público, este manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas ( fls. 55/56).Vieram os autos conclusos.É o que se tem a relatar. DECIDO. Compulsados os autos, à luz
da Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017, verifica-se que o partido cumpriu as formalidades legais próprias ao
caso, estando presentes todos os documentos e informações de que trata o art. 29 da Resolução supramencionada, à exceção
do parecer da Comissão Executiva, do comprovante de remessa , à RFB, da escrituração contábil digital e da certidão de
regularidade do CFC do profissional de contabilidade, não restando qualquer outro vício ou irregularidade nas contas
apresentadas.A completa apresentação da documentação prevista no art. 29 da Res. TSE nº 23.546/2017 é requisito
necessário e imprescindível à correta análise das contas, sendo de cumprimento obrigatório por parte das agremiações
partidárias. A ausência das peças mencionadas, constitui, no entanto, apenas uma formalidade, que não compromete a
regularidade nem a correta análise das contas, mas que merece ressalva, tendo em vista representar descumprimento à estrita
previsão legal.Julgo, portanto, APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido Social Democrático – PSD, do
município de Santana do Acaraú, referente ao exercício de 2017, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do TSE
nº 23.464/2015.Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se os autos.Santana do Acaraú-CE, 26 de setembro de
2018.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz da 44ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PROTOCOLO Nº 7.625/2018
AUTOS Nº 2-31.2018.6.06.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
ORIGEM: SANTANA DO ACARAÚ/CE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
INT.: ADVOGADO: José Maurício Carneiro Júnior- OAB/CE nº 32.745
- SENTENÇA Vistos, etc
Trata-se da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017 do Partido Socialista Brasileiro - PSB, órgão
municipal com abrangência territorial no município de Santana do Acaraú-CE. A apresentação das contas pelo partido se deu
de forma tempestiva, de acordo com o que determina o artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução do TSE nº
23.546/2017. Junto à inicial vieram os demonstrativos e documentos elencados no artigo 29 da mencionada Resolução. Em
cumprimento ao disposto na Resolução TRE-CE nº 549/2014, o partido constituiu advogado para atuar no processo de contas
(fls.02). Recebida a prestação de contas, foi determinado, por este juízo, a publicação do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como o encaminhamento de cópias dos referidos demonstrativos ao Ministério
Público Eleitoral, com abertura do prazo de 15 (quinze) dias para consulta dos interessados, nos termos do art. 31,§1º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo sem que nada fosse apresentado (fls. 59).Foi publicado edital, com prazo
de 5 dias, facultando ao Ministério Público e a qualquer partido político a impugnação das contas, nos termos do art. 31, §3º da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo do edital sem que nada fosse apresentado ou requerido, conforme
certificado às fls. 61.Às fls. 68/68v consta parecer de exame técnico conclusivo, emitido pelo Cartório Eleitoral, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas.Com vista ao Ministério Público, este manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas ( fls. 70/71).Vieram os autos conclusos.É o que se tem a relatar.DECIDO.Compulsados os autos, à luz da
Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017, verifica-se que o partido cumpriu as formalidades legais próprias ao caso,
estando presentes todos os documentos e informações de que trata o art. 29 da Resolução supramencionada, à exceção do
parecer da Comissão Executiva, do comprovante de remessa , à RFB, da escrituração contábil digital e da certidão de
regularidade do CFC do profissional de contabilidade, não restando qualquer outro vício ou irregularidade nas contas
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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apresentadas.A completa apresentação da documentação prevista no art. 29 da Res. TSE nº 23.546/2017 é requisito
necessário e imprescindível à correta análise das contas, sendo de cumprimento obrigatório por parte das agremiações
partidárias. A ausência das peças mencionadas, constitui, no entanto, apenas uma formalidade, que não compromete a
regularidade nem a correta análise das contas, mas que merece ressalva, tendo em vista representar descumprimento à estrita
previsão legal.Julgo, portanto, APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido Socialista Brasileiro -PSB do
município de Santana do Acaraú, referente ao exercício de 2017, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do TSE
nº 23.464/2015.Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e
Eleitorais (SICO). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se os autos.Santana do Acaraú-CE, 26 de setembro de
2018.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz da 44ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PROTOCOLO Nº 7626/2018
AUTOS Nº 1-46.2018.6.06.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
ORIGEM: SANTANA DO ACARAÚ/CE
REQUERENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
INT.: ADVOGADO: José Maurício Carneiro Júnior- OAB/CE nº 32.745
- SENTENÇA Vistos, etc
Trata-se da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017 do Partido Progressista - PP órgão municipal
com abrangência territorial no município de Santana do Acaraú-CE.A apresentação das contas pelo partido se deu de forma
tempestiva, de acordo com o que determina o artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução do TSE nº
23.546/2017. Junto à inicial vieram os demonstrativos e documentos elencados no artigo 29 da mencionada Resolução.Em
cumprimento ao disposto na Resolução TRE-CE nº 549/2014, o partido constituiu advogado para atuar no processo de contas
(fls.02). Recebida a prestação de contas, foi determinado, por este juízo, a publicação do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como o encaminhamento de cópias dos referidos demonstrativos ao Ministério
Público Eleitoral, com abertura do prazo de 15 (quinze) dias para consulta dos interessados, nos termos do art. 31,§1º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo sem que nada fosse apresentado (fls. 57).Foi publicado edital, com prazo
de 5 dias, facultando ao Ministério Público e a qualquer partido político a impugnação das contas, nos termos do art. 31, §3º da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo do edital sem que nada fosse apresentado ou requerido, conforme
certificado às fls. 59. Às fls. 70/70v consta parecer de exame técnico conclusivo, emitido pelo Cartório Eleitoral, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas.Com vista ao Ministério Público, este manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas ( fls. 72/73).Vieram os autos conclusos.É o que se tem a relatar.DECIDO.Compulsados os autos, à luz da
Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017, verifica-se que o partido cumpriu as formalidades legais próprias ao caso,
estando presentes todos os documentos e informações de que trata o art. 29 da Resolução supramencionada, à exceção do
parecer da Comissão Executiva, do comprovante de remessa , à RFB, da escrituração contábil digital e da certidão de
regularidade do CFC do profissional de contabilidade, não restando qualquer outro vício ou irregularidade nas contas
apresentadas.A completa apresentação da documentação prevista no art. 29 da Res. TSE nº 23.546/2017 é requisito
necessário e imprescindível à correta análise das contas, sendo de cumprimento obrigatório por parte das agremiações
partidárias. A ausência das peças mencionadas, constitui, no entanto, apenas uma formalidade, que não compromete a
regularidade nem a correta análise das contas, mas que merece ressalva, tendo em vista representar descumprimento à estrita
previsão legal.Julgo, portanto, APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido Progressista - PP, do município
de Santana do Acaraú, referente ao exercício de 2017, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução do TSE nº
23.464/2015.Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais
(SICO). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se os autos.Santana do Acaraú-CE, 26 de setembro de 2018.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz da 44ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PROTOCOLO Nº 9.678/2018
AUTOS Nº 5-83.2018.6.06.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
ORIGEM: SANTANA DO ACARAÚ/CE
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
INT.: ADVOGADO: Francisco Expedito Galdino Júnior- OAB/CE nº 34.096
- SENTENÇA Vistos, etc
Trata-se da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2017 do Partido Democrático Trabalhista - PDT,
órgão municipal com abrangência territorial no município de Santana do Acaraú-CE.A apresentação das contas pelo partido se
deu de forma tempestiva, de acordo com o que determina o artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 e art. 28 da Resolução do TSE
nº 23.546/2017. Junto à inicial vieram os demonstrativos e documentos elencados no artigo 29 da mencionada Resolução.Em
cumprimento ao disposto na Resolução TRE-CE nº 549/2014, o partido constituiu advogado para atuar no processo de contas
(fls.03). Recebida a prestação de contas, foi determinado, por este juízo, a publicação do Balanço Patrimonial e da
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 206

Fortaleza, quinta-feira, 11 de outubro de 2018

Página 15

Demonstração do Resultado do Exercício, bem como o encaminhamento de cópias dos referidos demonstrativos ao Ministério
Público Eleitoral, com abertura do prazo de 15 (quinze) dias para consulta dos interessados, nos termos do art. 31,§1º, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo sem que nada fosse apresentado (fls. 53).Foi publicado edital, com prazo
de 5 dias, facultando ao Ministério Público e a qualquer partido político a impugnação das contas, nos termos do art. 31, §3º da
Resolução TSE nº 23.546/2017, decorrendo o prazo do edital sem que nada fosse apresentado ou requerido, conforme
certificado às fls. 55. Às fls. 65/65v consta parecer de exame técnico conclusivo, emitido pelo Cartório Eleitoral, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas.Com vista ao Ministério Público, este manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas apresentadas ( fls. 68/69).Vieram os autos conclusos.É o que se tem a relatar.DECIDO.Compulsados os autos, à luz da
Lei nº 9.096/95 e da Resolução TSE nº 23.546/2017, verifica-se que o partido cumpriu as formalidades legais próprias ao caso,
estando presentes todos os documentos e informações de que trata o art. 29 da Resolução supramencionada, à exceção do
parecer da Comissão Executiva, do comprovante de remessa , à RFB, da escrituração contábil digital e da certidão de
regularidade do CFC do profissional de contabilidade, não restando qualquer outro vício ou irregularidade nas contas
apresentadas.A completa apresentação da documentação prevista no art. 29 da Res. TSE nº 23.546/2017 é requisito
necessário e imprescindível à correta análise das contas, sendo de cumprimento obrigatório por parte das agremiações
partidárias. A ausência das peças mencionadas, constitui, no entanto, apenas uma formalidade, que não compromete a
regularidade nem a correta análise das contas, mas que merece ressalva, tendo em vista representar descumprimento à estrita
previsão legal.Julgo, portanto, APROVADAS COM RESSALVAS as contas anuais do Partido Democrático Trabalhista PDT do município de Santana do Acaraú, referente ao exercício de 2017, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução
do TSE nº 23.464/2015.Após o trânsito em julgado, registre-se o julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias
e Eleitorais (SICO). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, arquive-se os autos.Santana do Acaraú-CE, 26 de setembro de
2018.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz da 44ª Zona Eleitoral
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PROTOCOLO Nº 18.585/2018
AUTOS Nº 23-07.2018.6.06.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
ORIGEM: SANTANA DO ACARAÚ/CE
REQUERENTES: PARTIDOS PODEMOS, PSB, PSL, PROS E PC DO B DE MORRINHOS E AVANTE DE SANTANA DO
ACARAÚ/CE
- SENTENÇA Vistos etc.
Trata-se de informação prestada pelo Cartório Eleitoral dando conta de que os Partidos PODEMOS, PSB, PSL, PROS, PC do
B de Morrinhos e AVANTE de Santana do Acaraú, órgãos municipais com abrangência territorial nos municípios sob
jurisdição da 44ª Zonal Eleitoral, não apresentaram suas prestações de contas anuais referentes ao exercício de 2017. Em face
das agremiações não estarem vigentes, foram notificadas, via ofício, com Aviso de Recebimento - AR, as esferas estaduais de
cada partido, para apresentarem as contas do respectivo órgão municipal, tendo transcorrido in albis o prazo legal (folhas
35).O Cartório Eleitoral, por sua vez, adotou as providências previstas previstas no artigo 30, III, "a" e "b", da Resolução TSE
nº 23.456/2017.Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela não prestação de contas referentes ao
exercício 2017, dos partidos em análise (folhas 59/60). É o breve relatório. Decido. A Resolução TSE 23.546/2017, determina a
imediata suspensão de distribuição de cotas do fundo partidário aos partidos inadimplentes com a prestação de contas anual.
No mesmo sentido, determina que os partidos inadimplentes recolham ao erário os valores referentes ao recebimento do fundo
partidário referente ao período de inadimplência. Ante o exposto, com fundamento nas disposições contidas na Lei n.º
9.096/95, e no artigo 46, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.546/2018, DECLARO NÃO PRESTADAS as contas dos Partidos
PODEMOS, PSB, PSL, PROS E PC do B de MORRINHOS e AVANTE de Santana do Acaraú, referente ao exercício de
2017, com a consequente permanência da suspensão de recebimento de novas cotas do fundo partidário, enquanto durar a
inadimplência (artigo 48, da Resolução -TSE nº 23.546/17). Determino que sejam feitas as anotações necessárias no Sistema
de Informações de Contas – SICO. Considerando a informação constante dos autos de que no exercício financeiro em
referência, não houve recebimento de verbas do fundo partidário pelos partidos em análise, bem como os documentos que
comprovam que os órgãos partidários encontram-se desativados, torna-se inaplicável a providência prevista no artigo 48, § 2°,
da Resolução TSE 23.546/17. Decorrido o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos observando-se as
devidas cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Santana do Acaraú/CE, 26 de setembro de 2018.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 44ª Zona

047ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS - EXERCÍCIO 2016
PROCESSO n°: 41-53.2017.6.06.0047 (Protocolo nº 36.013/2017)
NATUREZA: Prestação de contas partidárias – Exercício financeiro 2016
INTERESSADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
MUNICÍPIO: IBICUITINGA
SENTENÇA
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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Trata-se de processo de prestação de contas anuais do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Ibicuitinga/CE,
referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Conforme informação cartorária de fls. 02, o órgão partidário do PP em Ibicuitinga/CE encontrava-se vigente no exercício de
2016, estando portanto obrigado a apresentar suas contas anuais.
Em razão da agremiação partidária não mais encontrar-se vigente, foi realizada a notificação do órgão de direção estadual do
partido para suprir a omissão, como dispõe o art. 28, § 5º da Resolução TSE nº 23.464/2015. Também foram expedidas cartas
àqueles que desempenharam as funções de presidente e tesoureiro do órgão municipal do partido, cientificando-os quanto à
omissão da apresentação das contas, em obediência ao art. 30, I, "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017. Contudo, transcorreu
o prazo legal sem que nada fosse requerido ou apresentado.
Determinada por este Juízo a suspensão do recebimento de repasses do Fundo Partidário ao órgão partidário municipal,
enquanto perdurasse a omissão na prestação de contas (fl. 16).
Foram juntados aos autos os extratos enviados à Justiça Eleitoral, e, à fl. 19, há certidão da chefe de cartório, nos termos do
art. 30, inc. IV, alínea b, da Resolução TSE nº 23.464/2015, atestando que o órgão municipal do PP em Ibicuitinga não recebeu
recursos oriundos do Fundo Partidário, nem emitiu recibos de doação no exercício financeiro de 2016.
À fl. 23, parecer do Ministério Público manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. Decido.
A obrigação de prestar contas imposta aos partidos políticos encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu art. 17,
inciso III, assim como na Lei nº 9.096, art. 32.
O art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015 determina que os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem
apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de abril do ano subsequente, a prestação de contas anual, mesmo que não haja o
recebimento de recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Tal obrigação não foi cumprida pelo Partido Progressista de Ibicuitinga nem pelo diretório estadual, em relação ao exercício
financeiro de 2016, embora regularmente notificados.
A Resolução TSE nº 23.464/2015 dispõe que:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
…
V – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
suas justificativas não foram aceitas; ...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto
não for regularizada a situação do partido político.
Da análise dos autos, restou comprovado que o partido permaneceu omisso, impondo-se o julgamento pela não prestação.
Por oportuno, cumpre salientar o que determina o art. 42 da Resolução TSE nº 23.465/2015, quanto à não apresentação das
contas:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação.
Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas do órgão de representação
municipal do PARTIDO PROGRESSISTA - PP do município de Ibicuitinga, relativas ao exercício financeiro de 2016, nos
termos do art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Em decorrência, fica o referido órgão de direção partidária municipal suspenso de suas atividades (art. 42 da Res. TSE nº
23.465/2015) e impedido de receber recursos oriundos do Fundo Partidário (art. 48 da Res. TSE nº 23.464/2015) pelo tempo
que permanecer omisso.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem
como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sobre a decisão de suspensão do órgão de direção municipal do partido
para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após, arquivem-se os autos.
Morada Nova, 08 de outubro de 2018.
Raynes Viana de Vasconcelos
Juiz Eleitoral da 47ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2016
PROCESSO n°: 30-24.2017.6.06.0047 (Protocolo nº 36.002/2017)
NATUREZA: Prestação de contas partidárias – Exercício financeiro 2016
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
MUNICÍPIO: IBICUITINGA
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas anuais do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT do município de
Ibicuitinga/CE, referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Conforme informação cartorária de fls. 02, o órgão partidário do PDT em Ibicuitinga/CE encontrava-se vigente no exercício de
2016, estando portanto obrigado a apresentar suas contas anuais.
Os dirigentes do órgão partidário municipal foram devidamente notificados para apresentar a prestação de contas, contudo, o
prazo legal transcorreu sem que nada fosse requerido ou apresentado (fl. 17).
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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Determinada por este Juízo a suspensão do recebimento de repasses do Fundo Partidário ao órgão partidário municipal,
enquanto perdurasse a omissão na prestação de contas (fl. 18) .
Foram juntados aos autos os extratos enviados à Justiça Eleitoral, e, à fl. 21, há certidão da chefe de cartório, nos termos do
art. 30, inc. IV, alínea b, da Resolução TSE nº 23.464/2015, atestando que o órgão municipal do PDT em Ibicuitinga não
recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário, nem emitiu recibos de doação no exercício financeiro de 2016.
Às fls. 26/27, parecer do Ministério Público manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
É o relatório. Decido.
A obrigação de prestar contas imposta aos partidos políticos encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu art. 17,
inciso III, assim como na Lei nº 9.096, art. 32.
O art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015 determina que os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem
apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de abril do ano subsequente, a prestação de contas anual, mesmo que não haja o
recebimento de recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Tal obrigação não foi cumprida pelos representantes do Partido Democrático Trabalhista de Ibicuitinga, quanto ao exercício
financeiro de 2016, embora regularmente notificados.
A Resolução TSE nº 23.464/2015 dispõe que:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
…
V – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
suas justificativas não foram aceitas; ...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto
não for regularizada a situação do partido político.
Da análise dos autos, restou comprovado que o partido permaneceu omisso, impondo-se o julgamento pela não prestação.
Por oportuno, cumpre salientar o que determina o art. 42 da Resolução TSE nº 23.465/2015, quanto à não apresentação das
contas:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação.
Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas do órgão de representação
municipal do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA do município de Ibicuitinga, relativas ao exercício financeiro de
2016, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Em decorrência, fica o referido órgão de direção partidária municipal suspenso de suas atividades (art. 42 da Res. TSE nº
23.465/2015) e impedido de receber recursos oriundos do Fundo Partidário (art. 48 da Res. TSE nº 23.464/2015) pelo tempo
que permanecer omisso.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem
como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sobre a decisão de suspensão do órgão de direção municipal do partido
para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após, arquivem-se os autos.
Morada Nova, 08 de outubro de 2018.
Raynes Viana de Vasconcelos
Juiz Eleitoral da 47ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2016
PROCESSO n°: 35-46.2017.6.06.0047 (Protocolo nº 36.007/2017)
NATUREZA: Prestação de contas partidárias – Exercício financeiro 2016
INTERESSADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
MUNICÍPIO: IBICUITINGA
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas anuais do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS do município de
Ibicuitinga/CE, referente ao exercício financeiro de 2016, nos termos da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Conforme informação cartorária de fls. 02, o órgão partidário do PHS em Ibicuitinga/CE encontrava-se vigente no exercício de
2016, estando portanto obrigado a apresentar suas contas anuais.
Em razão da agremiação partidária não mais encontrar-se vigente, foi realizada a notificação do órgão de direção estadual do
partido para suprir a omissão, como dispõe o art. 28, § 5º da Resolução TSE nº 23.464/2015. Também foram expedidas cartas
àqueles que desempenharam as funções de presidente e tesoureiro do órgão municipal do partido, cientificando-os quanto à
omissão da apresentação das contas, em obediência ao art. 30, I, "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017. Contudo, transcorreu
o prazo legal sem que nada fosse requerido ou apresentado.
Determinada por este Juízo a suspensão do recebimento de repasses do Fundo Partidário ao órgão partidário municipal,
enquanto perdurasse a omissão na prestação de contas (fl. 13).
Foram juntados aos autos os extratos enviados à Justiça Eleitoral, e, à fl. 16, há certidão da chefe de cartório, nos termos do
art. 30, inc. IV, alínea b, da Resolução TSE nº 23.464/2015, atestando que o órgão municipal do PHS em Ibicuitinga não
recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário, nem emitiu recibos de doação no exercício financeiro de 2016.
Às fls. 21/22, parecer do Ministério Público manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas.
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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É o relatório. Decido.
A obrigação de prestar contas imposta aos partidos políticos encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu art. 17,
inciso III, assim como na Lei nº 9.096, art. 32.
O art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/2015 determina que os partidos políticos, em todas as esferas de direção, devem
apresentar à Justiça Eleitoral, até 30 de abril do ano subsequente, a prestação de contas anual, mesmo que não haja o
recebimento de recursos financeiros, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Tal obrigação não foi cumprida pelo Partido Humanista da Solidariedade de Ibicuitinga nem pelo diretório estadual, em relação
ao exercício financeiro de 2016, embora regularmente notificados.
A Resolução TSE nº 23.464/2015 dispõe que:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
…
V – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou
suas justificativas não foram aceitas; ...
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto
não for regularizada a situação do partido político.
Da análise dos autos, restou comprovado que o partido permaneceu omisso, impondo-se o julgamento pela não prestação.
Por oportuno, cumpre salientar o que determina o art. 42 da Resolução TSE nº 23.465/2015, quanto à não apresentação das
contas:
Art. 42. Será suspenso o registro ou a anotação do órgão de direção estadual ou municipal que tiver suas contas partidárias
julgadas como não prestadas, até que seja regularizada a situação.
Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, julgo NÃO PRESTADAS as contas do órgão de representação
municipal do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS do município de Ibicuitinga, relativas ao exercício
financeiro de 2016, nos termos do art. 46, inciso IV, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Em decorrência, fica o referido órgão de direção partidária municipal suspenso de suas atividades (art. 42 da Res. TSE nº
23.465/2015) e impedido de receber recursos oriundos do Fundo Partidário (art. 48 da Res. TSE nº 23.464/2015) pelo tempo
que permanecer omisso.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao representante do Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), bem
como notifiquem-se desta decisão os diretórios estadual e nacional do partido.
Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sobre a decisão de suspensão do órgão de direção municipal do partido
para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Após, arquivem-se os autos.
Morada Nova, 08 de outubro de 2018.
Raynes Viana de Vasconcelos
Juiz Eleitoral da 47ª Zona
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS - EXERCÍCIO 2015
PROCESSO n°: 26-50.2018.6.06.0047 (Protocolo nº 17.633/2018)
NATUREZA: Prestação de contas partidárias – Exercício financeiro 2015
INTERESSADO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
MUNICÍPIO: MORADA NOVA
ADVOGADO: Magno César Fernandes de Freitas – OAB/CE 28.640
SENTENÇA
Trata-se de processo de prestação de contas anuais do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC do município de Morada
Nova/CE, referente ao exercício financeiro de 2015.
Os responsáveis pelo órgão partidário municipal durante o exercício de 2015 apresentaram a prestação de contas anual do
partido, para regularização.
O Cartório Eleitoral certificou a inexistência de processo de prestação de contas do Partido Trabalhista Cristão referente ao
exercício 2015, julgado ou pendente de julgamento.
Ante a informação de que o órgão partidário municipal do PTC não possuía anotação referente ao CNPJ na base de dados da
Justiça Eleitoral, foi expedida notificação para que fosse sanada a irregularidade(fl. 11), porém o prazo decorreu sem
manifestação do partido.
Publicado o Edital nº 039/2018, não tendo sido apresentada impugnação à prestação de contas, conforme certidão de fl. 12v.
Cumpridas pelo Cartório Eleitoral as determinações do art. 45, II, III e IV da Resolução TSE nº 23.464/2015, conforme certidão
de fl. 14.
Às fls. 18/18v, análise das contas pelo Cartório Eleitoral, concluindo que o partido apresentou a declaração conforme exigido
na Resolução citada, não tendo sido constatada a realização de movimentação financeira no período, e relatando o
descumprimento ao disposto no art. 4º da Resolução TSE nº 23.464/2015 e art. 35, § 9º da Resolução TSE nº 23.465/2015
quanto à obrigatoriedade de inscrição do órgão municipal do partido no CNPJ, sugerindo a desaprovação das contas nos
termos do art. 46, inciso III, da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Às fls. 20/21, parecer do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas.
É o 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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Da análise dos autos, restou comprovado que a declaração de ausência de movimentação de recursos corresponde à verdade,
e foi apresentada nos termos da legislação de regência.
No entanto, resta a irregularidade referente à ausência de comprovação de inscrição no CNPJ, pois mesmo após notificação o
partido não eximiu-se da obrigação de informar tal dado à Justiça Eleitoral.
A Resolução TSE nº 23.464/2015 prevê:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
I – inscrever-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
…
Tal obrigação também está prevista na Resolução TSE nº 23.465/2015, que disciplina a criação, organização, fusão,
incorporação e extinção de partidos políticos:
Art. 35. O órgão de direção nacional ou regional deve comunicar ao respectivo tribunal eleitoral, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da deliberação, por meio de sistema específico da Justiça Eleitoral, a constituição de seus órgãos de direção
partidária regional e municipais, (…).
…
§ 9º No prazo de 30 (trinta) dias da anotação a que se refere o caput, o partido político deve informar ao Tribunal Regional
Eleitoral os números de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) dos órgãos de direção regionais e
municipais que houver constituído (SRF, IN 1.470/2014, art. 4º, § 6º), sob pena de suspensão da anotação.
Entendo não estar configurada a conduta dolosa prevista no art. 51, caput, da Resolução TSE nº 23.464/2015 por parte dos
dirigentes partidários, mas apenas desorganização na contabilidade do partido.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas do órgão de representação
municipal do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC do município de Morada Nova, relativas ao exercício financeiro de
2015, nos termos do art. 46, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.464/2015, e determino a suspensão da anotação do
órgão de direção municipal do Partido Trabalhista Cristão no município de Morada Nova, até que o partido supra a omissão
quanto inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do referido órgão partidário municipal, como prevê o art. 35,
§ 9º da Resolução TSE nº 23.465/2015.
Determino a conservação da documentação pertinente às presentes contas pelo partido político, conforme dispõe o art. 29, §§
4º e 5º da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para que seja providenciado o registro da suspensão da anotação da Comissão
Provisória Municipal do Partido Trabalhista Cristão em Morada Nova.
Registre-se a decisão no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).
Oportunamente, arquivem-se.
Morada Nova, 08 de outubro de 2018.
Raynes Viana de Vasconcelos
Juiz Eleitoral

048ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
ELEIÇÕES 2012
AÇÃO PENAL
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO
PROCESSO Nº: 30-89.2015.6.06.0048 - PROTOCOLO Nº 34.121/2015
ASSUNTO: AÇÃO PENAL - CORRUPÇÃO OU FRAUDE - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO: KARLA DE LIMA FREIRES (Adv. FRANCISCO FÁBIO PEREIRA PINTO - OAB/CE Nº 7.320)
De ordem da Excelentíssima Juíza Eleitoral desta 048.ª Zona, Sra. Rafaela Benevides Caracas Pequeno, e com fulcro nos art.
370, § 1.º do Código de Processo Penal, fica INTIMADO o ADVOGADO DE DEFESA, Sra. Francisco Fábio Pereira Pinto
OAB/CE nº 7.320, acima relacionado (procuração às fls. 119 dos autos em epígrafe), da data de audiência de instrução
marcada para 16/10/2018, às 15:00 horas, na sala de audiências do Fórum de Nova Russas, com endereço na Rua Leonardo
Araújo, SN, Patronato, cidade de Nova Russas/CE.
Nova Russas, 02 de Outubro de 2018.
ANDRE WILLIAM DE FRANCA GURGEL
Chefe de Cartório
Assina Por Ordem (Portaria 48ª-ZE N.º 01/2018)

049ª Zona Eleitoral
Editais
PARTIDO EM FORMAÇÃO - PED
EDITAL Nº 87/2018
APOIAMENTO PARTIDO EM FORMAÇÃO
Prazo: 05 (cinco) dias
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O Excelentíssimo Senhor Dr. ALFREDO ROLIM PEREIRA, MM. Juiz Eleitoral, desta 49ª Zona Eleitoral de Pacajus e
Chorozinho, no uso de suas atribuições legais, etc,
FAZ SABER, a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, em cumprimento ao art. 15, caput, da
Resolução TSE nº 23.571, de 29 de maio de 2018, que se encontram disponíveis para consulta pública, na sede do Cartório
Eleitoral da 49ª Zona, as fichas de apoiamento à criação do Partido da Evolução Democrática – PED apresentadas através do
ofício nº 442/2018 de protocolos nº 27.661/2018 que integram os lotes CE00490000019 à CE00490000027, gerados no
Sistema de Apoiamento a Partido em Formação – SAPF, a fim de que qualquer interessado possa, em petição fundamentada,
impugná-las no prazo de 05(cinco) dias contados da publicação.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o MM. Juiz Eleitoral que fosse publicado o presente edital no Diário da
Justiça Eletrônico e afixado no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado nesta cidade de Pacajus, Estado do Ceará, 49ª Zona Eleitoral, aos 10 de outubro de 2018. Eu, _______,
Alessandra Lopes Peixoto Barros, Chefe de Cartório, o digitei e conferi, o presente edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz
Eleitoral
ALFREDO ROLIM PEREIRA
Juiz Eleitoral – 49ªZE

068ª Zona Eleitoral
Editais
APOIAMENTO A PARTIDO EM FORMAÇÃO
EDITAL Nº 59/2018
Prazo: 05 (cinco) dias
O Excelentíssimo Senhor Doutor Sylvio Batista dos Santos Neto, Juiz Eleitoral desta 68ª Zona do Ceará, com sede no
Município do Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais etc, VEM tornar público, nos termos do art. 15 da
Resolução TSE nº 23.571, de 29 de maio de 2018, que se encontra(m) disponível(eis) no Cartório deste Juízo a(s) lista(s) de
apoiamento de eleitor(es) ao PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA – PED, apresentada através de requerimento,
protocolado sob o nº 28.172/2018, para os fins que especifica o art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.096/95. Na citada lista, constam 49
fichas nos Lotes CE00680000011 ao CE00680000017.
Outrossim, conforme assinala o citado art. 15 da Resolução TSE 23.571, a(s) lista(s) e formulário(s) disponível(eis) em cartório
poderá(ão) ser impugnado(s) por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias contados da
publicação, observado o art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419, de 15 de dezembro de 2006.
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 de Justiça Eletrônico desta Especializada.
Dado e passado nesta cidade de Araripe, aos 10 (dez) dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, _________________,
Raimundo Daywid Costa Diógenes, Técnico Judiciário, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral

081ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO N°: 130-37.2018.6.06.0081
PROCESSO N°: 130-37.2018.6.06.0081
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO "O TRABALHO VAI CONTINUAR"
ADVOGADOS: LEANDRO LIMA VALÊNCIA – OAB/CE 23392 E JÁRIO MÁRIO ALVES PENHA JUNIOR - OAB/CE 33669
INVESTIGADOS: JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR, MARDES RAMOS DE OLIVEIRA, FRANCISCO GUMERCINDO
DE ARAÚJO NETO E JOSÉ MARIA CUNHA DE BRITO
ADVOGADOS: FRANCISCA ARNÁLIA CUNHA DE FREITAS TERCEIRO – OAB/CE 37313, JANINE ADEODATO ACCIOLY
WHITEHURST – OAB/CE 12376 E LARISSE CARNEIRO COSTA – OAB/CE 34327
-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
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
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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:
"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
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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.
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.
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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:
- 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
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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
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
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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.
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
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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

085ª Zona Eleitoral
Editais
LISTA DE APOIAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE PARTIDO - PED
EDITAL n.º 64/2018
LISTA DE APOIAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE PARTIDO
PRAZO: 5 DIAS
A SENHORA CHEFE DE CARTÓRIO DA 85ª ZONA ELEITORAL DE FORTALEZA/CE, nos termos do que dispõe o art. 15 da
Resolução TSE n.º 23.465, de 17 de dezembro de 2015;
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO
DEMOCRATICA (PED), legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral através do Ofício n.º CE
0474/2018, datado de 05/10/2018, protocolizado sob o n.º 27.784/2018, um total de 345 (trezentas e quarenta e cinco) fichas
de assinaturas de apoiamento de eleitores para sua criação (lotes n.ºs CE0085000000144 à CE0085000000150), as quais se
encontram disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório Eleitoral, que fica situado na Av. Almirante Barroso, 601,
Praia de Iracema, Fortaleza/CE, e que poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo
de 5 (cinco) dias contados da publicação do presente edital. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza/CE, aos 10 (dez ) dias
do mês de outubro de 2018. Eu, _______Joacira Furtado de Macêdo Torquato, Chefe de Cartório Eleitoral, preparei e conferi e
subscrevo presente Edital.
JOACIRA FURTADO DE MACÊDO TORQUATO
CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL DA 85ª ZONA – FORTALEZA

086ª Zona Eleitoral
Editais
PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA (EM FORMAÇÃO) - LISTA DE APOIAMENTO
EDITAL Nº 56/2018
Lista de Apoiamento de Partido Politico
O MM. Juiz Eleitoral da 86ª Zona, municípios de Alto Santo, Potiretama e Iracema, Dr. Diogo Altorbelli Silva de Freitas, no uso
de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o Partido da Evolução Democrática,
em formação, apresentou listas de apoiamentos de eleitores para a criação do referido partido a esta Zona Eleitoral, nos
termos do art. 14 da Resolução TSE nº 23.465/2015, por meio do Requerimento protocolado sob o n.º 27.862/2018, contendo
06 (seis) lotes de assinaturas, distribuídos sob os ns.º CE00860000011 a CE00860000016, todos do SAPF (Sistema de
Apoiamento a Partidos em Formação), os quais se encontram disponíveis para consulta nas dependências deste cartório
eleitoral, podendo ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de cinco dias contados da
publicação do presente edital, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº 23.465/2015.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral que fosse afixado o presente edital
no local de costume deste Cartório Eleitoral, bem como publicado no Diário de Justiça Eletrônico deste Regional.
Dado e passado nesta cidade de Alto Santo/CE, aos 06 (seis) dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, __________, Uilka
Maria Clementino Bessa, Chefe do Cartório Eleitoral da 86ª Zona, lavrei e conferi o presente edital que é subscrito pelo MM.
Juiz Eleitoral.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
Juiz da 86ª Zona Eleitoral
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br
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091ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 052/2018
PRAZO DE PUBLICAÇÃO: 5 DIAS
FORMULÁRIOS DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
a
O Dr. Lucas Sobreira de Barros Fonseca, MM. Juiz Eleitoral desta 91 Zona de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará, por
nomeação legal etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA – PED, legenda partidária em formação, por meio de seu presidente nacional Gilson da Silva Maia,
apresentou, nesta Zona Eleitoral, requerimento, protocolizado no dia 05/10/2018, sob o n.º 27.760/2018, juntamente com 06
(seis) lotes de ficha de apoiamento à criação do referido partido político, CE 00910000011 a CE 00910000016, que se encontra
disponível para consulta na sede deste cartório eleitoral. Os dados constantes nos mencionados formulários poderão ser
impugnados por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do
presente edital, conforme prevê o caput e § 1º do art. 15 da Res. 23.571/2018.
Dado e passado nesta cidade de Tabuleiro do Norte/CE, aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2018. Eu, _______ [Luís
Roberto Ceppe de Almeida], Chefe de Cartório, digitei e subscrevi o presente Edital por ordem do Excelentíssimo Senhor Dr.
Lucas Sobreira de Barros Fonseca.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Luís Roberto Ceppe de Almeida
Chefe de Cartório da 91ªZE

097ª Zona Eleitoral
Despachos
APOIAMENTO PED 10 10 2018
Certifico para os devidos fins, nos termos do artigo 15 da Resolução TSE nº 23.571/2018, que, na data de 10/10/2018, foi data
entrada (protocolo 28612/2018) a lista de apoiamento de eleitores em favor do Partido da Evolução Democrática – PED, em
formação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, fazendo parte os lotes números CE00970000019 à CE00970000025, constando
as fichas individuais dos eleitores cadastrados nesta Zona Eleitoral.
Certifico ainda que tais fichas serão conferidas e devidamente certificadas, conforme disciplina o artigo 14 do referido diploma
legal.
Certifico, por fim, que procedemos a conferência dos dados do representante do PED que assinou o requerimento de
apoiamento, inclusive da assinatura, comparada a constante no sistema da Justiça Eleitoral (Portal das Zonas – Partidos
Políticos – Informações sobre Partidos em formação), nos termos dos artigos 10 e 11 da Resolução acima citada.
O referido é verdade. Dou fé.
Trairi-CE, 10 de outubro de 2018.
José Brasil de Sousa Filho
CHEFE DO CARTÓRIO ELEITORAL

101ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N.º 17/2018 LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
A Excelentíssima Senhora Leila Regina Corado Lobato, MMa. Juíza Eleitoral da 101ª Zona de Aiuaba/CE, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do que dispõe o art. 15 da Resolução TSE nº 23.571/2018,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Nacional Corinthiano – PNC,
legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, por meio de petição, protocolizada sob o nº
16.080/2018, 59 (cinquenta e nove) fichas de assinaturas de apoiamento de eleitores para sua criação (lotes n.º
CE01010000002 e CE01010000003), 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 05 (cinco) dias,
contados da publicação do presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Aiuaba/CE, aos 10 (dez) de julho do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu, _____ Nacélia
Lopes da Cruz, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MMa. Juíza Eleitoral da 101ª Zona.
Leila Regina Corado Lobato
Juíza Eleitoral da 101ª ZE
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104ª Zona Eleitoral
Editais
Apoiamento partidário. Partido político em formação. Ciência. Fluência. Prazo. Impugnação.
EDITAL Nº 79/2018
LISTA DE APOIAMENTO PARTIDÁRIO
A Excelentíssima Senhora RAQUEL OTOCH SILVA, MM.ª Juíza Eleitoral da 104ª Zona, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência, nos termos dos artigos 15 da Resolução nº
23.465, de 17 de dezembro de 2015, do Tribunal Superior Eleitoral, e 6º do Provimento nº 7/2013 da Corregedoria Regional
Eleitoral do Ceará, a lista de apoiamento partidário apresentada pelo Partido Político em formação PARTIDO DA
EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA – PED, disponível para consulta neste Cartório Eleitoral, cujo expediente tramita sob o nº
27.853/2018, para a finalidade prevista no artigo 7º, § 1º, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral afixar o presente Edital em local
de costume no átrio do Fórum Eleitoral de Maracanaú e publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, pelo que ficam quaisquer interessados cientes da fluência do prazo específico de 5 (cinco) dias para impugnação,
em petição fundamentada, referido no artigo 15, e §§, da Resolução nº 23.571/2018, do Tribunal Superior Eleitoral, c/c o artigo
4º, § 3º, da Lei nº 11.419, de 15 de dezembro de 2006.
Dado e passado nesta cidade de Maracanaú, aos 9 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu,
Jonas Mota Oliveira, Chefe de Cartório da 104ª Zona, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito pela MM.ª Juíza
Eleitoral.
RAQUEL OTOCH SILVA
Juíza Eleitoral
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