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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
LOTAÇÃO FUNCIONAL
PORTARIA N.º 994/2019 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO disposto no Processo
Administrativo Digital n.º 17.118/2019, RESOLVE lotar no Cartório da 115ª Zona Eleitoral - Fortaleza a servidora VALQUÍRIA
GOMES FARIAS, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro Permanente deste Tribunal,
anteriormente lotada na Seção de Expedição – SEEXP. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 24 de
outubro de 2019.
Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
Presidente
PORTARIA TRE/CE N.º 1.049/2019
Transfere o funcionamento dos cartórios eleitorais de Fortaleza para o Centro de Eventos do Ceará no período de 11 a
29 de novembro de 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 23, inciso
LX, do Regimento Interno deste Tribunal;
CONSIDERANDO o disposto na Comunicação Interna nº 56/2019 da Corregedoria Regional Eleitoral do Ceará;
CONSIDERANDO a realização do mutirão referente ao final da Revisão de Dados Biométricos dos eleitores de Fortaleza, no
período de 11 a 29 de novembro de 2019;
CONSIDERANDO a sugestão apresentada na 25ª Reunião da Comissão Gestora de Biometria,
RESOLVE:
Art. 1º Transferir o funcionamento dos Cartórios Eleitorais de Fortaleza para o Centro de Eventos do Ceará, no período de 11 a
29 de novembro de 2019.
Art. 2º Ficam suspensos os prazos processuais que se vencerem no interstício indicado no artigo anterior, prorrogando-se para
o primeiro dia útil subsequente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 6 de novembro de 2019.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente

PORTARIAS N.º 1.040/2019, N.º 1.042/2019 e N.º 1.043/2019 - REMOÇÃO POR CONCURSO – TÉCNICOS JUDICIÁRIOS.
PORTARIA N.º 1.040/2019 - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso L do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o resultado final
do 11.º Concurso de Remoção, homologado por meio da Portaria n.º 450/2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º
95, de 27/5/2019, CONSIDERANDO, ainda, o constante no Processo Administrativo Digital n.º 6.226/2019, RESOLVE, Art. 1º
REMOVER, para o Cartório da 26ª Zona Eleitoral – Milagres, a servidora ROSANE PEIXOTO LEITE CUNHA, ocupante do
cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, anteriormente lotado no Cartório da 53ª Zona Eleitoral – Nova Olinda. Art. 2º
DISPENSAR a mencionada servidora, a partir da publicação desta Portaria, da função comissionada de Chefe do Cartório da
53ª Zona Eleitoral – Nova Olinda, nível FC-6. Art. 3º CONCEDER à servidora removida, com fundamento no artigo 18 da Lei
n.º 8.112/1990, dez dias, contados da publicação desta Portaria, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições de
seu cargo na nova sede, o que deverá ocorrer até o último dia útil do período de trânsito ora concedido. CIENTIFIQUE-SE.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de novembro de 2019.
DES. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
PORTARIA N.º 1.042/2019 - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso L do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o resultado final
do 11.º Concurso de Remoção, homologado por meio da Portaria n.º 450/2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º
95, de 27/5/2019, CONSIDERANDO, ainda, o constante no Processo Administrativo Digital n.º 6.226/2019, RESOLVE, Art. 1º
REMOVER, para o Cartório da 5ª Zona Eleitoral – Baturité, o servidor ANDRÉ WILLIAM DE FRANÇA GURGEL, ocupante do
cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, anteriormente lotado no Cartório da 48ª Zona Eleitoral – Nova Russas. Art. 2º
DISPENSAR o mencionado servidor, a partir da publicação desta Portaria, da função comissionada de Chefe do Cartório da
48ª Zona Eleitoral – Nova Russas, nível FC-6. Art. 3º CONCEDER ao servidor removido, com fundamento no artigo 18 da Lei
n.º 8.112/1990, dez dias, contados da publicação desta Portaria, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições de
seu cargo na nova sede, o que deverá ocorrer até o último dia útil do período de trânsito ora concedido. CIENTIFIQUE-SE.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de novembro de 2019.
DES. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
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PORTARIA N.º 1.043/2019 - O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso L do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO o resultado final
do 11.º Concurso de Remoção, homologado por meio da Portaria n.º 450/2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º
95, de 27/5/2019, CONSIDERANDO, ainda, o constante no Processo Administrativo Digital n.º 6.226/2019, RESOLVE, Art. 1º
REMOVER, para o Cartório da 75ª Zona Eleitoral – Jaguaruana, a servidora NICOLE PONTES PESSOA E SOUZA, ocupante
do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, anteriormente lotado no Cartório da 12ª Zona Eleitoral – Senador Pompeu.
Art. 2º DISPENSAR a mencionada servidora, a partir da publicação desta Portaria, da função comissionada de Chefe do
Cartório da 12ª Zona Eleitoral – Senador Pompeu, nível FC-6. Art. 3º CONCEDER à servidora removida, com fundamento no
artigo 18 da Lei n.º 8.112/1990, dez dias, contados da publicação desta Portaria, para a retomada do efetivo desempenho das
atribuições de seu cargo na nova sede, o que deverá ocorrer até o último dia útil do período de trânsito ora concedido.
CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de novembro de 2019.
DES. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
Atos Diversos
EDITAL Nº 5/2019
EDITAL Nº 5/2019 – SESAJ – COMPOSIÇÃO DE JUNTA ELEITORAL – ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2019 – ARACOIABA –
O DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará, com fundamento no art. 36 do Código Eleitoral, RESOLVE: I – TORNAR PÚBLICO o Anexo Único, que relaciona os
indicados para comporem a Junta Eleitoral a ser formada no Estado do Ceará, responsável pela apuração da Eleição Municipal
em Aracoiaba, que será realizada no dia 1º/12/2019, conforme a Resolução TRE/CE nº 750, de 15/10/2019, publicada no DJE
no dia 17/10/2019; II – REITERAR que, a partir da publicação do presente Edital, passará a correr o prazo de três dias para
impugnação dos nomes especificados no Anexo Único. Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, aos sete
dias do mês de novembro de 2019. Eu, Vinícius Vieira Lima, Coordenador Técnico em exercício, lavrei o presente Edital.
Desembargador RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

ANEXO ÚNICO – EDITAL Nº 5/2019 – SESAJ
COMPOSIÇÃO DE JUNTA ELEITORAL – ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2019 – ARACOIABA

ZONA

67ª

MUNICÍPIO

ARACOIABA

JUNTA

67ª

JUÍZA PRESIDENTE

CYNTHIA PEREIRA
PETRI FEITOSA

MEMBROS
TITULARES

MEMBROS
SUPLENTES

Marcos Aurélio da
Rocha Marinho

Francileide Santos
da Silva

Laylno Kris de
Oliveira Sousa

Júlio César de
Sousa Queiroz

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Portarias
PORTARIA
PORTARIA N.º 1030/2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, em exercício, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 26, inciso VI, do Regulamento da Secretaria deste Regional, RESOLVE designar os
servidores Leonardo de Oliveira Siqueira Telles e Luís Eduardo Lício como gestor e cogestor, respectivamente, do Contrato nº
123/2019, celebrado com a empresa CENTRO DE RESGATE E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, cujo objeto é a prestação
de serviços de brigada de incêndio em prol do evento Mutirão de Revisão Biométrica de Fortaleza, com vigência até 1° de
dezembro de 2019. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de novembro de 2019.
IBERÊ COMIN NUNES
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE em exercício
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Atos Diversos
AVISO DE PENALIDADE
AVISO DE PENALIDADE
HUGO PEREIRA FILHO, Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no uso de sua competência
atribuída pela Portaria n.º 757/2015, FAZ SABER que foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 5.853,89 (cinco mil,
reais e cinquenta e cinco centavos) à empresa SWS- SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ: 10.297.311/0001-18.
Fundamento: art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e na Cláusula Décima Terceira, item 13.2, letra "e" do Contrato N.º 54/2017, bem
como no PAD N.º 14.412/2019. Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 04/11/2019.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL DO TRE-CE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA 115/2019
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da publicação desta pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte
processo, ficando as partes intimadas que, caso não julgado, será incluído em nova pauta, salvo na hipótese em que o
julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO nº 20.423/2019
EMBARGANTE(S): COLIGAÇÃO “ACARAPE PARA OS ACARAPENSES”(PR/PMDB/PCDOB/PSL/PSDB/PTC/DEM/PPS/PTN)
ADVOGADO(S): Francisco Irapuan Pinho Camurça - OAB: 006476/CE e Adriano Ferreira Gomes Silva - OAB: 009694/CE
EMBARGADO(S): JOSÉ DE ARIMATEA DE CASTRO FILHO, Vereador
ADVOGADO(S): Raimundo Augusto Fernandes Neto - OAB: 6615/CE e Esio Rios Lousada Neto - OAB: 18190/CE
EMBARGADO(S): FRANKLIN VERÍSSIMO OLIVEIRA, Prefeito
e FRANCISCO ALEXANDRE CUNHA MAGALHÃES, Vice-Prefeito
ADVOGADO(S): Ângela Castelo Vieira Câmara – OAB: 28559/CE e José Wesley Souza dos Santos - OAB: 22732/CE
REF.:RECURSO ELEITORAL Nº 29290 - CLASSE 30 (292-90.2016.6.06.0052)
ORIGEM: Acarape-CE (52ª ZONA ELEITORAL - REDENÇÃO)
RELATOR(A): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO ACARAPE PARA OS ACARAPENSES(PR/PMDB/PCdoB/PSL/PSDB/PTC/DEM/PPS/PTN)
ADVOGADO(S): Francisco Irapuan Pinho Camurça - OAB: 006476/CE; Adriano Ferreira Gomes Silva - OAB: 009694/CE e
Ricardo Alexander Eduardo Cavalcante - OAB: 22566/CE
RECORRIDO(S): FRANKLIN VERÍSSIMO OLIVEIRA, Prefeito e FRANCISCO ALEXANDRE CUNHA MAGALHÃES, VicePrefeito
ADVOGADO(S): José Wesley Souza dos Santos - OAB: 22732/CE e Ângela Castelo Vieira Câmara – OAB: 28559/CE
RECORRIDO(S): JOSÉ DE ARIMATEA DE CASTRO FILHO, Vereador
ADVOGADO(S): Raimundo Augusto Fernandes Neto - OAB: 6615/CE e Esio Rios Lousada Neto - OAB: 18190/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita de Sufrágio - Cargo - Prefeito - Cargo
- Vereador - Cargo - Vice-Prefeito - Ação de Investigação Judicial Eleitoral

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Despachos
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 63-58.2017.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Protocolo: 22.921/2017
REQUERENTE(S): PARTIDO PROGRESSISTA - PP, Estadual, RODRIGO NOGUEIRA DIOGO DE SIQUEIRA, Tesoureiro no
periodo de 12.5.2016 a 9.5.2017, JOSE LINHARES PONTE, Presidente no periodo de 11.5.2013 a 26.9.2016, KELLY
CRISTINA MARTINS ARAGÃO, Tesoureira no periodo de 11.5.2013 a 26.9.2016, ANA LAURA ALBUQUERQUE CIDRÃO,
Tesoureira no periodo de 11.5.2013 a 26.9.2016, TARCILIO ASSIS DE MESQUITA CIRIACO, Tesoureiro no periodo de de
2.10.2015 a 10.5.2016, JULIO CESAR ARAUJO COSTA, Tesoureiro atual e ANTÔNIO JOSÉ AGUIAR ALBUQUERQUE,
Presidente atual
ADVOGADO(S): Alex Sanford Rangel Xerez - OAB: 33.982/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“R. h.
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Determino, nos termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, a intimação da agremiação partidária
interessada e dos respectivos dirigentes partidários responsáveis, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentem os
esclarecimentos/justificativas necessários, bem como a documentação ausente, visando sanar as pendências apontadas no
Relatório de Diligência da SCI de fls. 965/972.
Com relação aos dirigentes partidários responsáveis pelas contas em tela, deverão ainda ser intimados para, no mesmo prazo,
juntarem aos autos procurações habilitando causídicos.
Expedientes necessários.
Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Relator”
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 122/2019
Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da publicação desta pauta, serão julgados, na primeira sessão desimpedida, os
seguintes processos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24748 - CLASSE 25 (247-48.2016.6.06.0000)
ORIGEM: Fortaleza-CE
RELATOR(A): Juíza Kamile Moreira Castro
REQUERENTE(S): PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB, EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA,
Presidente e EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA, Presidente
ADVOGADO(S): Anderson Queiroz Costa - OAB: 32535/CE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro – 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 30471 - CLASSE 25 (304-71.2013.6.06.0000)
ORIGEM: Fortaleza-CE
RELATOR(A): Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
INTERESSADO(S): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
ADVOGADO(S): Igor Brandão Feitosa de Carvalho - OAB: 27747/CE Hermenegildo César de Almeida Júnior - OAB: 25395/CE
INTERESSADO(S): Alexandre Pereira Silva, Presidente Atual e Pedro Beal de Freitas Vasconcelos, Tesoureiro Atual
ADVOGADO(S): Hermenegildo César de Almeida Júnior - OAB: 25395/CE
INTERESSADO(S): Ana Naira Campelo de Queiroz, Tesoureira em exercício no período de 2012
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - EXERCÍCIO 2012
PAUTA Nº 122/2019
Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da publicação desta pauta, serão julgados, na primeira sessão desimpedida, os
seguintes processos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4015 - CLASSE 25 (40-15.2017.6.06.0000)
ORIGEM: Fortaleza-CE
RELATOR(A): Juiz José Vidal Silva Neto
REQUERENTE(S): PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS, Estadual, ALEXANDRE PEREIRA SILVA, Presidente e PEDRO
BEAL DE FREITAS VASCONCELOS, Tesoureiro
ADVOGADO(S): Alexandre Bezerra Nogueira - OAB: 96347/SP Hermenegildo César de Almeida Júnior - OAB: 25395/CE
REQUERENTE(S): JOSÉ ROBERTO CARLOS CAVALCANTE, Tesoureiro
ADVOGADO(S): Hermenegildo César de Almeida Júnior - OAB: 25395/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Órgão de Direção
Partidária - Partido Político - Órgão de Direção Estadual

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0601969-97.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0601969-97.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANGELITA MAGALHAES MARTINS DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: ANGELITA
MAGALHAES MARTINS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: DORGIVAL LUCAS DUTRA - CE005846 Advogado do(a) REQUERENTE: DORGIVAL
LUCAS DUTRA - CE005846
DECISÃO MONOCRÁTICA
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Tratam os autos de prestação de contas de campanha de ANGELITA MAGALHÃES MARTINS, candidata ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2018, em cumprimento àLei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017,
a qual dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas
nas eleições.
Em Parecer Técnico Conclusivo (Id nº 2724527), a Secretaria de Controle Interno deste Regional manifesta-se pela aprovação
das contas, nos termos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em Parecer (Id nº 2732227), a douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte manifestou-se pela aprovação das
contas, nos termos do Parecer Técnico Conclusivo da Secretaria de Controle Interno.
Ante o exposto, diante da ausência de qualquer irregularidade, em consonância com o parecer da Secretaria de Controle
Interno deste Regional, bem como da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, julgo APROVADAS as contas
de campanha de ANGELITA MAGALHÃES MARTINS, candidata ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, nos
termos do art. 56, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará1 e do art. 77, I da Resolução TSE n.º
23.553/20172.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Fortaleza –CE, 30 de outubro de 2019.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
1Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
2 Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (grifo nosso)
Processo 0602172-59.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 060217259.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: KAMILE MOREIRA CASTRO
ESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DEBORA RIBEIRO DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: DEBORA
RIBEIRO DOS SANTOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059 Advogados do(a) REQUERENTE:
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059, QUERCIA DE ANDRADE SILVA - CE25499-B
DECISÃO
Tratam os autos de Prestação de Contas de Campanha de DÉBORA RIBEIRO DOS SANTOS, concorrente ao cargo eletivo de
Deputada Estadual nas eleições de 2018, apresentada àluz das regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/97, e pela ResoluçãoTSE nº 23.553/2017.
As contas finais foram apresentadas em 07/11/2018, com os documentos acostados ao feito (ID’s 273277, 273327, 273377 e
273427).
Publicado edital (ID 655977), em 21/11/2018, não foi apresentada impugnação em desfavor da prestação de contas, de acordo
com certidão (ID 1039377).
A Secretaria Judiciária intimou a então candidata para constituir causídico (ID 746777), em observância ao art. 101, §4º1 da
Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Em petição de habilitação (ID 1025427), a prestadora apresentou instrumento procuratório (ID 1025477).
Foram acostadas contas retificadoras (ID’s 1166027, 1166077, 1166127, 1166177, 1166227, 1166277, 1166327, 1166377 e
1166427).
A Secretaria de Controle Interno exarou parecer preliminar para expedição de diligência (ID 2580377), apontando
irregularidades e requerendo a apresentação de documentação complementar, bem como esclarecimentos correspondentes.
A candidata foi intimada em 26/09/2019 (ID 2609727). Em seguida, foram protocoladas petições (ID’s 2624377 e 2631777),
pelas quais informa que foram apresentadas contas retificadoras, com as peças obrigatórias apontadas no Relatório Preliminar.
Apresentou, ainda, esclarecimentos acerca de falhas apontadas pelo órgão técnico deste Regional. Requereu a aprovação de
suas contas de campanha por se apresentarem regulares.
Ato contínuo, foram apresentadas contas retificadoras (ID’s 2647027, 2647077, 2647127, 2647177, 2647227 e 2647277).
Em Parecer Técnico Conclusivo (ID 2723027), a Secretaria de Controle Interno, após análise das contas da candidata, opinou
pela sua aprovação, com ressalvas.
Em Parecer (ID 2787927), a Procuradoria Regional Eleitoral, igualmente, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas
em exame, por entender que as falhas identificadas não comprometem a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
Éo relatório.
Decido.
Na espécie, foram apresentadas informações e documentos conforme estabelecido pelo art. 56, da Resolução-TSE nº
23.553/2017. A Secretaria de Controle Interno –SCI registrou que as contas foram retificadas de forma válida em atendimento
àdiligência anterior.
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De acordo com o órgão técnico deste Regional, em parecer conclusivo (ID 2723027), não foram detectadas divergências entre
as informações da conta bancária informada na Ficha de Qualificação da prestação de contas em exame e aquelas constantes
dos extratos eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral.
Registrou, ainda, que não foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as
informações apresentadas na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A Secretaria de Controle Interno –SCI ressaltou que os extratos impressos da conta do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC foram apresentados em sua forma definitiva, apresentando saldo inicial zerado, demonstrando que as
contas foram abertas especificamente para a campanha, abrangendo todo o período da campanha eleitoral, em observância
ao art. 56, II, "a"2, da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Ressaltou, ainda, que não foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha –FEFC e que os recursos não utilizados, no valor de R$ 209,60 (duzentos e nove reais e
sessenta centavos), foram devidamente recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
em cumprimento ao art. 53, §5º3, da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
Concluiu pela aprovação, com ressalvas, das contas em exame. Destacou, contudo, a incidência das seguintes falhas:
- descumprimento quanto àentrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral –
item 2;
- divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos –
item 11 e
- foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior àdata inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados àépoca –item 12.
No que tange àirregularidade apontada no item 2 do Parecer Conclusivo da SCI, importa consignar que tal falha não tem o
condão de conduzir àdesaprovação das contas de campanha, tendo em vista que os relatórios financeiros não entregues em
data estabelecida pela Justiça Eleitoral não compromete a lisura e a credibilidade das contas de campanha, se devidamente
saneados os registros na prestação de contas final, conforme preceitua o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
Vejamos:
Com relação àfalha indicada no item 11 do parecer técnico - divergências na movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos –a SCI pontuou os seguintes esclarecimentos apresentados pela
prestadora: “(…) que as divergências entre os dados constantes dos Extratos Eletrônicos e os declarados na Prestação de
Contas, ambos são relativos aos mesmos pagamentos realizados através de cheques emitidos nominal ao prestador do
serviço, mas sacados por outra pessoa, possivelmente através de endosso bancário. (...)”.
Tratou-se, portanto, de irregularidade formal inapta a ensejar vício insanável, visto que não comprometeu a confiabilidade e a
transparência das contas de campanha, bem como não prejudicou os trabalhos de fiscalização por parte desta Justiça
Eleitoral.
Por fim, quanto ao item 12 do parecer conclusivo - gastos eleitorais realizados em data anterior àdata inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados àépoca - a Secretaria de Controle Interno consignou restar esclarecido que
“(…) a documentação contábil foi lançada de acordo com o efetivo pagamento, e não na data da contratação do serviço. Assim
éque alguns registros foram feitos somente na Prestação de Contas Final, posto que o pagamento da despesa ocorreu após o
prazo de entrega da PC Parcial (...)”.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 2787927), por sua vez, consignou que “(…) as inconsistências encontradas se
caracterizam como erros formais que não comprometeram a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. (...)”.
Entendo, assim, que os vícios apontados nas contas da candidata não são graves o suficiente para macular a confiabilidade de
suas contas de campanha.
Diante do exposto, com fundamento no art. 56, III4, do Regimento Interno do TRE-CE, em consonância com os pareceres da
Secretaria de Controle Interno –SCI e da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo APROVADAS, COM RESSALVAS, as contas
de campanha da Sra. Débora Ribeiro dos Santos, referentes às Eleições 2018, nos termos do art. 77, II5 , da Resolução-TSE
nº 23.553/2017.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 5 de novembro de 2019.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
1Art. 101, §4º: Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato e/ou partido político, bem
como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser notificados pessoalmente na forma do art. 8º da resolução que
dispõe sobre as representações e reclamações para as eleições, para que, no prazo de 3 (três) dias, constitua defensor, sob
pena de serem as contas julgadas não prestadas.
2Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente: (…)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
3Art. 53. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha;
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II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega das prestações de
contas de campanha. (…)
§5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não utilizados não constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU) no momento da prestação de contas.
4Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
5Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
Processo 0600321-48.2019.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
HABEAS CORPUS (307) - Processo nº 0600321-48.2019.6.06.0000 - Icó - CEARÁ
ORIGEM: Icó
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
PACIENTE: JOSE JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR IMPETRANTE: RENE DA SILVA COELHO
Advogado do(a) PACIENTE: RENE DA SILVA COELHO - CE40922 Advogado do(a) IMPETRANTE: RENE DA SILVA
COELHO - CE40922 IMPETRADO: JUÍZO DA 15ª ZONA ELEIOTRAL
DECISÃO MONOCRÁTICA
Tratam os autos de Habeas Corpus impetrado pelo Sr. RENE DA SILVA COELHO, em favor de JOSÉ JAIME BEZERRA
RODRIGUES JÚNIOR (id. 2751277), contra ato praticado pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral (Fortaleza-CE) - id. 2751327, por
suposta nulidade da continuidade da Ação Penal nº 000043-85.2018.6.06.0015, face àausência de oferecimento do instituto de
transação penal ao ora paciente, em razão dos crimes que lhe são imputados descritos nos artigos 324 e 325 do Código
Eleitoral.
Na ocasião, requer a concessão de medida liminar, para que seja determinada a imediata suspensão da Ação Penal nº
000043-85.2018.6.06.0015, em trâmite perante o juízo da 15ª Zona Eleitoral do Ceará, até o trânsito em julgado do presente
writ. Ao final, pugna pela concessão da ordem de Habeas Corpus para decretar a nulidade do recebimento da denúncia da
Ação Penal nº 000043-85.2018.6.06.0015 e todos os atos posteriores, baixando o feito ao Ministério Público Eleitoral para que
ofereça ao paciente a transação penal prevista no art.76, da Lei nº 9.099/95.
Cópias de documentos (id. 2751327) da Ação Penal nº 000043-85.2018.6.06.0015, na qual houve o oferecimento de denúncia
em face de JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR, ante a suposta prática do crime de calúnia e difamação eleitoral,
respectivamente, previstos nos arts. 324 e 325 do Código Eleitoral, bem como cópia do Inquérito Policial nº 0108/2017, que
embasou a referida ação penal (id nº 2751377).
Éo relatório. DECIDO.
Como relatado, a referida ação penal fora proposta pelo Ministério Público Eleitoral da 15ª Zona Eleitoral - lastreada no
inquérito policial nº 0108/2017, oriundo do Departamento de Polícia Federal do Estado do Ceará - em face do acusado JOSÉ
JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR, ante a suposta prática dos crimes de calúnia e difamação eleitoral, respectivamente,
previstos nos arts. 324 e 325 do Código Eleitoral, in verbis:
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido
como crime:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa.
§1° Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.
§2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não éadmitida:
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi condenado por sentença irrecorrível;
II - se o fato éimputado ao Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.
Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo àsua
reputação:
Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa.
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se ofendido éfuncionário público e a ofensa érelativa ao exercício
de suas funções.
Narra a peça acusatória, segundo disposto na denúncia (ID nº 2751327), que o acusado “durante a propaganda eleitoral
gratuita, no programa da ´Coligação Avançando nas Mudanças´, caluniou e difamou a vítima imputando a esta e a sua família
crimes como homicídio, lesão corporal, sequestro, entre outros diversos crimes ocorridos nesta cidade, e afirmou que os
mesmos, caso a candidata fosse eleita, traria violência, sucateamento do bem público, etc, durante os quatro anos de
mandato, conforme mídia de gravação do referido programa”.
Consta dos autos que, após a autuação da denúncia, e antes de recebê-la, o Juiz da 15ª Zona Eleitoral determinou a juntada
das certidões de antecedentes criminais do denunciado, com vistas àverificação do atendimento das condições do art. 89, §1º
da Lei nº 9.0099/95, e designou audiência específica para a propositura da suspensão do processo, o que não foi aceito pelo
acusado, conforme verifica-se às fls. 6 e 21 (id nº 2751327).
Diante de tal negativa, em decisão, de 24 de abril de 2019, a autoridade coatora recebeu a denúncia e determinou a citação do
ora paciente para apresentar defesa, oferecer documentos e arrolar as testemunhas.
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Diante disso, o impetrante, em exordial (id. 2751277), requer, liminarmente, a suspensão da referida ação penal até que haja
decisão de mérito do presente habeas corpus, face a presença de fumus boni iuris (probabilidade do direito) e periculum in
mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), visto que, deveria ter sido oferecida a proposta da transação
penal, prevista no art. 72 c/c art. 76 da Lei nº 9.099/95, antes do recebimento da denúncia.
In casu, quanto àpresença do fumus boni iuris, aduz o impetrante que este requisito consubstancia-se no fato de que os crimes
imputados ao paciente são de menor potencial ofensivo e que o paciente preenche os requisitos do §2º, do art.76, da Lei
nº9.099/95. Assevera que não obstante o preenchimento dos requisitos, o Ministério Público Eleitoral teria proposto a Ação nº
43 - 85.2018 sem oferecer a transação penal ao ora paciente e o M.M. Juiz da 15ª Zona Eleitoral teria recebido a denúncia,
tendo sido ofertado ao acusado apenas a suspensão condicional do processo.
Por outro lado, quanto ao periculum in mora, aduz o impetrante que, tendo sido suprimido do ora paciente seu direito subjetivo
ao oferecimento e possibilidade de aceitação do instituto da transação penal, virou réu em Ação Penal, a qual encontra-se em
pleno trâmite perante o Juízo da 15ª Zona Eleitoral, podendo resultar na indevida condenação do acusado.
Pois bem, da análise da peça acusatória e demais atos, percebe-se que o Ministério Público Eleitoral denunciou o acusado
com base nos elementos contidos no Inquérito Policial nº 0108/2017, oriundo do Departamento de Polícia Federal do Estado
do Ceará, o qual fora instaurado tendo em vista a veiculação de propaganda eleitoral gratuita, no programa da “Coligação
Avançando nas Mudanças”, na qual teria o acusado supostamente cometido os crimes descritos nos artigos 324 e 325 do
Código Eleitoral.
Verifico, pois, que ao paciente imputa-lhe a prática dos crimes de calúnia e difamação eleitoral, aos quais aplicam-se as penas
de “detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa” para o crime previsto no art. 324 do CE e de
“detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa” para o crime previsto no art. 325 do CE.
Ressalto, ainda, que as penas cominadas para ambos os crimes são inferiores a 1(um) ano, o que atrai a incidência dos
institutos despenalizadores previsto na Lei nº 9.099/95, tais como a transação penal (arts. 61, 72, 76 da referida lei1) e a
suspensão condicional do processo (art. 89 da referida lei2).
Do exame inicial dos autos, bem como das razões deduzidas na exordial, entendo presentes os requisitos necessários para a
concessão da presente medida liminar ( fumus boni iuris e periculum in mora). Explico.
O benefício da transação penal, previsto no art. 76 da Lei 9.099/1995 situa-se em fase pré-processual, busca impor a aplicação
de pena restritiva de direito ou multa, evitando-se própria instrução processual e assim, a discussão da culpa. Assim, nas lições
do renomado doutrinador José Jairo Gomes, épossível dizer que “embora possa haver a aplicação de pena restritiva de direito
ou multa, a homologação judicial da transação não significa condenação criminal”3.
Logo, depreende-se facilmente que a transação penal, de fato, apresenta-se mais benéfica do que a suspensão condicional do
processo.
Dessa maneira, o membro do Parquet até pode deixar de ofertá-la, desde que justifique a recusa com base na ausência dos
requisitos previstos no art. 76 e parágrafos da Lei 9.099/1995. Ademais, por força do disposto na Súmula n 696/STF, caso o
juiz discorde do membro parquet, tampouco pode sobrepor-se àatividade ministerial, sendo admissível, neste caso, a aplicação
subsidiária do art. 28 do CPP. (TSE - RHC: 11573 JOÃO PESSOA - PB, Relator: GILMAR FERREIRA MENDES, Data de
Julgamento: 08/09/2016, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/03/2017, Página 89).
Logo, embora seja patente nos autos a oferta da suspensão condicional do processo (id nº 2751327), resta clara a omissão no
que diz respeito ao instituto da transação penal, tampouco existindo nos autos a justificativa do membro do Parquet para fazêlo.
Ademais, trata-se de crime de menor potencial ofensivo e, em princípio, não se vislumbra a existência de qualquer elemento
que impeça a apresentação da proposta de transação penal prevista na Lei nº 9.099/95; razão pela qual, mister o
sobrestamento da referida ação penal.
Diante do exposto, presentes os requisitos necessários para a concessão da presente medida ( fumus boni iuris e periculum in
mora), DEFIRO o pedido liminar para suspender o andamento da Ação Penal nº 000043-85.2018.6.06.0015, até o julgamento
do presente writ.
Notifique-se àautoridade coatora, na forma do disposto no art. 662 do CPP4.
Após, determino a intimação da douta Procuradoria Regional desta Egrégia Corte, para manifestação.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 30 de outubro de 2019.
DAVID SOMBRA PEIXOTO
Juiz Relator
1 Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e
os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o
responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da
aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de
arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser
especificada na proposta.
§1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.
§2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, àpena privativa de liberdade, por sentença definitiva;
II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos
deste artigo;
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
ser necessária e suficiente a adoção da medida.
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§3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida àapreciação do Juiz.
§4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou
multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de
cinco anos.
§5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.
§6º A imposição da sanção de que trata o §4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os
fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.
2 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o
Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
3 GOMES. José Jairo Gomes. Crimes e Processo Penal Eleitorais. São Paulo: Atlas, 2015, 31.
4 Art. 662. Se a petição contiver os requisitos do art. 654, §1o, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada
como coatora informações por escrito. Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo, logo
que Ihe for apresentada a petição.
Processo 0602474-88.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0602474-88.2018.6.06.0000
Relator: KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTE: ELIENE COUTO CAMPELO - DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSÉ MARIA DA SILVA ARAUJO - CE12716
I N T I M A ÇÃO
Intimo a candidata ELIENE COUTO CAMPELO, no prazo de 3 (três) dias, com base no art. 72 da Resolução TSE nº
23.553/2017, para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha no respectivo parecer
técnico.
Fortaleza, 07 de novembro de 2019
ANA LIDIA LIRA RIBEIRO
Seção de Processamento III
COPRO - SJU
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 115/2019 Processo Judicial Eletrônico
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na Sessão de
Julgamento do dia 13/11/2019, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo
na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601946-54.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REQUERENTE: WANDERLEY HENRIQUE CORDEIRO
ADVOGADOS: Carlos Eduardo Guilhermino da Silva - CE36032, José Maria Neves de Souza - CE3203
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601904-05.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
REQUERENTE: ALCIONE DUARTE DA SILVA
ADVOGADO: Domingos Sávio Tavares Timbó - CE010857
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602012-34.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: ABEL SANTOS GALVÃO
ADVOGADO: Francisco José Sabino Sá - CE26920
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603039-52.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
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RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
REQUERENTE: RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO
ADVOGADA: Adonyara de Jesus Teixeira Azevedo Dias - RN011438
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602545-90.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATORA: JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTE: MARIA CÉLIA RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO: Manoel Inocêncio Sampaio Falcão - CE10033
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Federal
------------------------------------------------------------------------------------PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602452-30.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO
REQUERENTE: FRANCISCO SILVIO MAIA
ADVOGADA: Mariana Dias da Silva Santos - CE025742
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
PAUTA N° 115/2019 Processo Judicial Eletrônico
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na Sessão de
Julgamento do dia 13/11/2019, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo
na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602244-46.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: MARIA EXPECTAÇÃO ARAÚJO CARNEIRO FREITAS
ADVOGADOS: Antônio José dos Santos Maia - CE15059, João Fabrício Lucas Crisóstomo - CE21057
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
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
Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento
Atos Diversos
MOVIMENTAÇÕES NA CARREIRA - OUTUBRO/2019
EDITAL Nº 27/2019 - O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ,
torna público que, no mês de Outubro/2019, a Presidência deste Regional concedeu progressão funcional e promoção aos
servidores abaixo relacionados, nos termos da Resolução TSE n.º 22.582/2007.
PROGRESSÃO FUNCIONAL / PROMOÇÃO
SERVIDOR

ANDREA
OLIVEIRA
NASCIMENTO
DIANA PEDROSA LIMA

DO

CARGO

EXERCÍCIO

ANALISTA

03/09/2007

CLASSE/
PADRÃO
ATUAIS
C/12

ANALISTA

03/08/2015

A/4

INTERSTÍCIO

CLASSE/
PADRÃO
FUTUROS

VIGÊNCIA
(Efeitos
Financeiros)

03/09/2018
02/09/2019
03/08/2018
02/08/2019

a

C/13

03/09/2019

a

A/5

03/08/2019
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FRANCISCO
CARLOS
PEREIRA CAMPOS
IVO ALMINO GONDIM

ANALISTA

02/07/2007

C/11

ANALISTA

27/07/2012

B/7

LÍGIA VIEIRA DE SÁ E LOPES

ANALISTA

30/06/2006

C/12

MÁRCIA MARIA TAVARES

ANALISTA

03/09/2007

C/12

VICTOR
GOMES
DE
OLIVEIRA
FELIPE LEÃO DE ARAÚJO

ANALISTA

20/07/2015

A/4

TÉCNICO

13/08/2007

C/12

GESSIVANDO MENESES DA
SILVA
KARINA NOGUEIRA UCHOA

TÉCNICO

20/07/2015

A/4

TÉCNICO

13/08/2007

C/12

MANUELA
VASCONCELOS
TEIXEIRA
VICTOR HUGO DA SILVA
SANTOS
WALBERCY ALEXANDRE DE
ALBUQUERQUE COSTA

TÉCNICO

22/06/2012

B/7

TÉCNICO

22/06/2012

B/7

TÉCNICO

09/08/2013

B/6

03/08/2018
02/08/2019
12/08/2018
11/08/2019
15/07/2018
14/07/2019
03/09/2018
02/09/2019
20/07/2018
19/07/2019
15/08/2018
14/08/2019
20/07/2018
19/07/2019
13/08/2018
12/08/2019
22/06/2018
21/06/2019
22/06/2018
21/06/2019
09/08/2018
08/08/2019
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a

C/12

03/08/2019

a

B/8

12/08/2019

a

C/13

15/07/2019

a

C/13

03/09/2019

a

A/5

20/07/2019

a

C/13

15/08/2019

a

A/5

20/07/2019

a

C/13

13/08/2019

a

B/8

a

B/8

22/06/2019 até
29/08/2019
22/06/2019

a

B/7

09/08/2019

Dado e passado na SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, aos
seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Andrea Oliveira do Nascimento, Analista Judiciária, o digitei.
E Eu, jarbas Marinho Lopes , Secretário de Gestão de Pessoas, o subscrevo.
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
001ª Zona Eleitoral
Portarias
P O R T A R I A Nº 003/2019
A Excelentíssima Senhora Dra. Valência Maria Alves de Sousa Aquino, M.Mª. Juíza Eleitoral da 1 ªZE/CE, no uso de
suas atribuições legais, etc.
RESOLVE, em conformidade com o art. 1º da Resolução TSE nº 21.372, de 25 de março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ORDINÁRIA na 1ª Zona Eleitoral, com sede no município de Fortaleza/CE, iniciando-se os trabalhos correicionais às 9 horas
do dia 03(três) de dezembro do ano de dois mil e dezenove(2019), nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência
desta magistrada e secretariado pelo servidor Denysleo Lopes dos Santos, matrícula 87358 TRE/CE, de logo designado, nos
termos do art. 4º, § 1º, da Res. TRE/CE nº 225/2003, resguardadas, ainda, as competências regimental, normativa e
fiscalizadora do Exmo. Desembargador Corregedor Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Fortaleza, 08 de novembro de 2019.
Valência Maria Alves de Sousa Aquino
JUÍZA DA 1ª ZONA ELEITORAL/CE
Editais
JUÍZO ELEITORAL DA 1a ZONA
FORTALEZA/CE
EDITAL DE CORREIÇÃO N.º 041/2019
A Juíza Eleitoral da 1a Zona de Fortaleza, Estado do Ceará, VALÊNCIA MARIA ALVES DE SOUSA AQUINO, etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se realizará CORREIÇÃO ORDINÁRIA
nesta Zona Eleitoral, iniciando-se no dia 03(três) de dezembro de dois mil e dezenove (2019), às nove (9) horas, no Cartório
Eleitoral. Assim, em conformidade com o que disciplina a Resolução n.º 21.372/03-TSE e 225/03-TRE/CE, a Excelentíssima
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Senhora Juíza Eleitoral da 1ª Zona/CE convoca a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição: a Representante
do Ministério Público Eleitoral que oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuários e funcionários da Justiça
Eleitoral, inclusive os requisitados, subordinados a este Juízo, representantes de partido e da OAB/CE.
Ficam cientes, ainda, que se faculta à Promotora Eleitoral, eleitores e partidos políticos apresentar reclamações relativas ao
funcionamento do Cartório Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que
devam ser corrigidos, evitados ou sanados, as quais devem ser reduzidas a termo neste Juízo. Dado e passado nesta cidade
de Fortaleza, aos 08(oito) dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, Maria da Conceição de Deus
Silva, digitei e Eu, José Valdir Linhares Junior, Chefe do Cartório da 1ª Zona Eleitoral/CE, conferi o presente Edital, que é
subscrito pela M.Mª. Juíza Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Valência Maria Alves de Sousa Aquino
Juíza Eleitoral da 1ª Zona/CE

018ª Zona Eleitoral
Sentenças
Decisões
Requerimento - Certidão de Quitação Eleitoral por Tempo Indeterminado
PET n° 103-15.2019.6.06.0084
Protocolo n.º 26.354/2019
Requerente: Lindalva Coelho Mota
Requerente: Antonio Mauro Coelho Mota
Sentença
Vistos, etc...
Trata-se de pedido de quitação eleitoral por prazo indeterminado, por meio do qual a eleitora alega impossibilidade de
comparecimento ao Cartório Eleitoral para fins de recadastramento biométrico, em razão de enfermidade que lhe incapacita
para atos da vida civil e política e impede sua locomoção.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela concessão da certidão.
É o breve relato.
Decido
A Resolução TSE n.º 21.920/2004, alterada pela Res. TSE n° 22.545/2007, dispõe sobre o alistamento eleitoral e o voto das
pessoas com deficiência, estabelecendo em seus artigos iniciais:
Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente
oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto.
Art. 2º O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único do art. 1º ou de seu representante
legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de documentação comprobatória da deficiência, poderá expedir,
em favor do interessado, certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado." [grifei]
Assim, em situações de extrema onerosidade ou até mesmo de impossibilidade de cumprimento das obrigações eleitorais, à
pessoa com deficiência é assegurado o direito de obtenção de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade
indeterminado, que lhe isenta do dever de votar e de se alistar ou de realizar o recadastramento biométrico, enquanto perdurar
a deficiência. A presente norma harmoniza-se com preceitos constitucionais e legais do Estado Democrático de Direito
Brasileiro, que tanto asseguram inclusão e cidadania às pessoas com deficiência, como garantem medidas de proteção a sua
dignidade.
No caso em tela, o(a) requerente, já de idade avençada, comprovou ser acometido(a) de doença que torna extremamente
oneroso o cumprimento de suas obrigações eleitorais, conforme noticia, razão pela qual deve ter assegurada a concessão da
certidão em comento.
Verifica-se, ainda, que o(a) eleitor(a) não possui: condenação criminal anotada no Cadastro Nacional de Eleitores; condenação
por improbidade administrativa cuja pena de suspensão de direitos políticos não tenha sido cumprida; pendência, no cadastro
eleitoral, referente a não apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral; débitos pecuniários com a Justiça
Eleitoral sem quitação.
ISTO POSTO, convencida da plausibilildade do pedido, e com fundamento na Resolução TSE n.º 21.920/2004, determino o
fornecimento de Certidão de Quitação Eleitoral por Tempo Indeterminado em favor de LINDALVA COELHO MOTA, inscrição
eleitoral sob n.º 007462580710.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ciência ao MPE.
Anote-se o código ASE 396, Motivo 4, no cadastro da eleitora.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 258 do Código Eleitoral, arquivem-se os autos, com a respectiva baixa no SADP.
Assaré/CE, 04 de novembro de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18ª Zona – Assaré/CE (Respondendo)
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Requerimento - Certidão de Quitação Eleitoral por Tempo Indeterminado
PET n° 100-60.2019.6.06.0084
Protocolo n.º 26.051/2019
Requerente: Eva Vicente Da Silva
Requerente: Cicera Erlandia Alves Da Silva
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de pedido de quitação eleitoral por prazo indeterminado, por meio do qual a eleitora alega impossibilidade de
comparecimento ao Cartório Eleitoral para fins de recadastramento biométrico, em razão de enfermidade que lhe incapacita
para atos da vida civil e política e impede sua locomoção.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela concessão da certidão.
É o breve relato.
Decido
A Resolução TSE n.º 21.920/2004, alterada pela Res. TSE n° 22.545/2007, dispõe sobre o alistamento eleitoral e o voto das
pessoas com deficiência, estabelecendo em seus artigos iniciais:
Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente
oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto.
Art. 2º O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único do art. 1º ou de seu representante
legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de documentação comprobatória da deficiência, poderá expedir,
em favor do interessado, certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado." [grifei]
Assim, em situações de extrema onerosidade ou até mesmo de impossibilidade de cumprimento das obrigações eleitorais, à
pessoa com deficiência é assegurado o direito de obtenção de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade
indeterminado, que lhe isenta do dever de votar e de se alistar ou de realizar o recadastramento biométrico, enquanto perdurar
a deficiência. A presente norma harmoniza-se com preceitos constitucionais e legais do Estado Democrático de Direito
Brasileiro, que tanto asseguram inclusão e cidadania às pessoas com deficiência, como garantem medidas de proteção a sua
dignidade.
No caso em tela, o(a) requerente, já de idade avençada, comprovou ser acometido(a) de doença que torna extremamente
oneroso o cumprimento de suas obrigações eleitorais, conforme noticia, razão pela qual deve ter assegurada a concessão da
certidão em comento.
Verifica-se, ainda, que o(a) eleitor(a) não possui: condenação criminal anotada no Cadastro Nacional de Eleitores; condenação
por improbidade administrativa cuja pena de suspensão de direitos políticos não tenha sido cumprida; pendência, no cadastro
eleitoral, referente a não apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral; débitos pecuniários com a Justiça
Eleitoral sem quitação.
ISTO POSTO, convencida da plausibilildade do pedido, e com fundamento na Resolução TSE n.º 21.920/2004, determino o
fornecimento de Certidão de Quitação Eleitoral por Tempo Indeterminado em favor de EVA VICENTE DA SILVA, inscrição
eleitoral sob n.º 0311 1621 0736.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ciência ao MPE.
Anote-se o código ASE 396, Motivo 4, no cadastro da eleitora.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 258 do Código Eleitoral, arquivem-se os autos, com a respectiva baixa no SADP.
Assaré/CE, 28 de outubro de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18ª Zona – Assaré/CE (Respondendo)
Requerimento - Certidão de Quitação Eleitoral por Tempo Indeterminado
PET n° 101-45.2019.6.06.0084
Protocolo n.º 26.355/2019
Requerente: Francisca Maria de Jesus
Requerente: Damiana Penha de Oliveira
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de pedido de quitação eleitoral por prazo indeterminado, por meio do qual a eleitora alega impossibilidade de
comparecimento ao Cartório Eleitoral para fins de recadastramento biométrico, em razão de enfermidade que lhe incapacita
para atos da vida civil e política e impede sua locomoção.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela concessão da certidão.
É o breve relato.
Decido
A Resolução TSE n.º 21.920/2004, alterada pela Res. TSE n° 22.545/2007, dispõe sobre o alistamento eleitoral e o voto das
pessoas com deficiência, estabelecendo em seus artigos iniciais:
Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente
oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto.
Art. 2º O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único do art. 1º ou de seu representante
legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de documentação comprobatória da deficiência, poderá expedir,
em favor do interessado, certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado." [grifei]
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br

Ano 2019, Número 211

Fortaleza, segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Página 16

Assim, em situações de extrema onerosidade ou até mesmo de impossibilidade de cumprimento das obrigações eleitorais, à
pessoa com deficiência é assegurado o direito de obtenção de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade
indeterminado, que lhe isenta do dever de votar e de se alistar ou de realizar o recadastramento biométrico, enquanto perdurar
a deficiência. A presente norma harmoniza-se com preceitos constitucionais e legais do Estado Democrático de Direito
Brasileiro, que tanto asseguram inclusão e cidadania às pessoas com deficiência, como garantem medidas de proteção a sua
dignidade.
No caso em tela, o(a) requerente, já de idade avençada, comprovou ser acometido(a) de doença que torna extremamente
oneroso o cumprimento de suas obrigações eleitorais, conforme noticia, razão pela qual deve ter assegurada a concessão da
certidão em comento.
Verifica-se, ainda, que o(a) eleitor(a) não possui: condenação criminal anotada no Cadastro Nacional de Eleitores; condenação
por improbidade administrativa cuja pena de suspensão de direitos políticos não tenha sido cumprida; pendência, no cadastro
eleitoral, referente a não apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral; débitos pecuniários com a Justiça
Eleitoral sem quitação.
ISTO POSTO, convencida da plausibilildade do pedido, e com fundamento na Resolução TSE n.º 21.920/2004, determino o
fornecimento de Certidão de Quitação Eleitoral por Tempo Indeterminado em favor de FRANCISCA MARIA DE JESUS,
inscrição eleitoral sob n.º 0074 1886 0787.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ciência ao MPE.
Anote-se o código ASE 396, Motivo 4, no cadastro da eleitora.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 258 do Código Eleitoral, arquivem-se os autos, com a respectiva baixa no SADP.
Assaré/CE, 04 de novembro de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18ª Zona – Assaré/CE (Respondendo)
Requerimento - Certidão de Quitação Eleitoral por Tempo Indeterminado
PET n° 102-30.2019.6.06.0084
Protocolo n.º 26.355/2019
Requerente: Francisco Pereira da Silva
Requerente: Francisca Maria da Conceição
SENTENÇA
Vistos, etc...
Trata-se de pedido de quitação eleitoral por prazo indeterminado, por meio do qual a eleitora alega impossibilidade de
comparecimento ao Cartório Eleitoral para fins de recadastramento biométrico, em razão de enfermidade que lhe incapacita
para atos da vida civil e política e impede sua locomoção.
Instado a opinar, o Ministério Público Eleitoral, manifestou-se pela concessão da certidão.
É o breve relato.
Decido
A Resolução TSE n.º 21.920/2004, alterada pela Res. TSE n° 22.545/2007, dispõe sobre o alistamento eleitoral e o voto das
pessoas com deficiência, estabelecendo em seus artigos iniciais:
Art. 1º O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo único. Não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente
oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto.
Art. 2º O juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão nas condições do parágrafo único do art. 1º ou de seu representante
legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de documentação comprobatória da deficiência, poderá expedir,
em favor do interessado, certidão de quitação eleitoral, com prazo de validade indeterminado." [grifei]
Assim, em situações de extrema onerosidade ou até mesmo de impossibilidade de cumprimento das obrigações eleitorais, à
pessoa com deficiência é assegurado o direito de obtenção de certidão de quitação eleitoral com prazo de validade
indeterminado, que lhe isenta do dever de votar e de se alistar ou de realizar o recadastramento biométrico, enquanto perdurar
a deficiência. A presente norma harmoniza-se com preceitos constitucionais e legais do Estado Democrático de Direito
Brasileiro, que tanto asseguram inclusão e cidadania às pessoas com deficiência, como garantem medidas de proteção a sua
dignidade.
No caso em tela, o(a) requerente, já de idade avençada, comprovou ser acometido(a) de doença que torna extremamente
oneroso o cumprimento de suas obrigações eleitorais, conforme noticia, razão pela qual deve ter assegurada a concessão da
certidão em comento.
Verifica-se, ainda, que o(a) eleitor(a) não possui: condenação criminal anotada no Cadastro Nacional de Eleitores; condenação
por improbidade administrativa cuja pena de suspensão de direitos políticos não tenha sido cumprida; pendência, no cadastro
eleitoral, referente a não apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral; débitos pecuniários com a Justiça
Eleitoral sem quitação.
ISTO POSTO, convencida da plausibilildade do pedido, e com fundamento na Resolução TSE n.º 21.920/2004, determino o
fornecimento de Certidão de Quitação Eleitoral por Tempo Indeterminado em favor de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA,
inscrição eleitoral sob n.º 0074 3202 0701.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Ciência ao MPE.
Anote-se o código ASE 396, Motivo 4, no cadastro da eleitora.
Findo o tríduo recursal previsto no art. 258 do Código Eleitoral, arquivem-se os autos, com a respectiva baixa no SADP.
Assaré/CE, 04 de novembro de 2019.
Carliete Roque Gonçalves Palácio
Juíza Eleitoral da 18ª zona – Assaré/CE (Respondendo)
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029ª Zona Eleitoral
Editais
Protocolo: 1.212/2017
Ação Penal autos n.º 93-35.2019.6.06.0029
Natureza do feito: Crime Eleitoral – Artigo 289, Código Eleitoral
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réus: Natanael Bezerra Matias e Cicero José Bezerra de Aguiar
Advogado(a): Joelma dos Santos Gadelha – OAB/CE n.º 33.342
EDITAL Nº 056/2019
EDITAL DE CITAÇÃO
A Excelentíssima Senhora Dr.ª SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE, MM.ª Juíza da 29ª Zona Eleitoral do
Estado de Ceará, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, que tramitam neste Juízo os autos em epígrafe,
e como não foi possível citar pessoalmente o réu Natanael Bezerra Matias, brasileiro, casado, nascido em 25/01/1992, filho de
Nerice Bezerra Vieira Matias e Luis Carlos Matias dos Reis, natural de Iracema/CE, por estar em local incerto e não sabido,
fica, através deste edital, CITADO para tomar ciência da presente ação, devendo comparecer acompanhado de advogado, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação no DJE/TRE-CE, no Cartório Eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, com
endereço na Av. Cel. Francisco Remígio, N.º 440, Limoeiro do Norte, CE, CEP: 62.930-000, tudo com supedâneo nas regras
dos artigos art. 361 e 365 do CPP, devendo o presente edital ser afixado no local de costume e publicado no Diário Justiça
Eletrônica do TRE-CE.
Dado e passado na cidade de Limoeiro do Norte-CE, aos 6 (seis) dias do mês de novembro de dois mil e dezenove. Eu,
______, Edgar Chaves Júnior, Mat. 67684, chefe de Cartório da 29ª ZE-CE, digitei e conferi o presente edital, que vai assinado
pela MM.ª Juíza Eleitoral.
SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE
Juíza Eleitoral da 29ª ZE-CE

046ª Zona Eleitoral
Despachos
PUBLICAÇÃO DE DESPACHO
PROCESSO N.º: 33-11.2019.6.06.0053 – CLASSE 4 – AÇÃO PENAL
MUNICÍPIO: MOMBAÇA-CE
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S): JOSÉ SALMY RODRIGUES DE SOUZA
A Excelentíssima Senhora Carolina Vilela Chaves Marcolino, Juíza da 46ª Zona Eleitoral de Mombaça-CE, FAZ SABER que
nos autos do processo em epígrafe, foi proferido despacho do seguinte teor:
R. H.
A formação do processo foi completada, haja vista a regular citação pessoal do réu.
Verificando-se a ausência de manifestação ou constituição de advogado pelo acusado, determino o seguimento do feito.
Destarte, nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP, nomeio o advogado Francisco Taítalo Mota Melo para fazer a defesa dativa
do réu, concedendo-lhe o prazo de vista dos autos por 10 (dez) dias, para oferecê-la.
Expedientes necessários.
Mombaça-CE, 07/11/2019.
CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
Juíza Eleitoral – 46ª ZE/CE

057ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
Prestação de Contas
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT de
GUAIÚBA – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
Publica-se, para ciência dos interessados, o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do partido acima
epigrafado, referente ao exercício de 2018, de acordo com o § 2º do artigo 32 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995
c/c o art. 31 da Resolução TSE n° 23.546/2017.
Abre-se, com esta publicação, prazo de quinze dias, durante os quais os autos permanecerão em cartório, para
qualquer interessado examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas
custas de reprografia.
Pacatuba, 07 de novembro de 2019
Luciana Almeida Melo
Chefe de Cartório
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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063ª Zona Eleitoral
Decisões
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE DECISÃO
Processo nº: 25-80.2019.6.06.0063
Protocolo nº 36.772/2018
Assunto: AÇÃO PENAL – Crimes Eleitorais – Crimes contra o serviço da Justiça Eleitoral – Promoção de Desordem
nos Trabalhos Eleitorais
Denunciante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL – MPE
Denunciados: NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA, NEUIRES FAGNER DA SILVA LIMA, FRANCISCO DA SILVA
LIMA
Advogado: JUAREZ FURTADO THEMÓTEO NETO (OAB/CE 24.408)
Denunciado: MOACIR PEREIRA DE SOUSA NETO
Ficam INTIMADOS os denunciados NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA, NEUIRES FAGNER DA SILVA LIMA,
FRANCISCO DA SILVA LIMA, por meio de seu causídico, da decisão prolatada pelo MM. Juiz Eleitoral da 063.ª Zona, nos
autos do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito.
“DECISÃO
Vistos em conclusão.
Cuidam-se dos pedidos formulados pelos denunciados NEUIRES FAGNER DA SILVA LIMA, NEUIGNO FRANCISCO DA
SILVA LIMA E FRANCISCO DA SILVA LIMA, nos quais requerem, de igual modo, o chamamento do feito à ordem para
designação de nova audiência de instrução, sob a alegação de que a realização da intimação dos acusados para o ato ocorreu
em endereço diverso daquele constante do instrumento de procuração acostado aos autos, o que teria impossibilitado a sua
presença ao referido ato, constituindo violação ao seu direito de defesa (fls. 377/382).
Vieram-se os autos conclusos.
Compulsando detidamente os autos, contudo, verifico de pronto que não houve nenhuma irregularidade na intimação dos
acusados para fins de comparecimento à audiência de instrução que se realizou aos 03/09/2019, às 16:00, na Sala de
Audiências da 2ª Vara desta Comarca.
Com efeito, analisando os documentos de fls. 310/341, diferente do que fora alegado, observo que o oficial de justiça intimou
pessoalmente os acusados, colhendo, inclusive, as suas assinaturas, não sendo, assim, verídica a tese de que só tomaram
conhecimento da referida audiência após a data de sua realização.
Ora, o fato dos réus terem sido intimados em endereços diversos dos declinados no instrumento de procuração não tem
qualquer relevância processual, figurando, em verdade, como mero inconformismo, beirando a deslealdade processual, na
medida em que busca tumultuar o processo, gerando a sua procrastinação.
Sendo inquestionável, portanto, que os denunciados tiveram ciência inequívoca da designação do ato em comento, em tempo
suficiente para optar pelo comparecimento, posto que pessoalmente intimados, não há que se falar em nulidade da sua
intimação, nem da audiência ocorrida, tampouco em malferimento do direito de defesa, pelo que INDEFIRO os pleitos de fls.
377/382.
Por fim, determino que o Cartório Eleitoral diligencie quanto ao cumprimento das cartas precatórias de fls. 373/375.
INTIMEM-SE.
Expedientes necessários.
Boa Viagem, 06 de novembro de 2019”
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63.ª Zona”
Boa Viagem, 06 de novembro de 2019
ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS DA CRUZ
Chefe de Cartório da 063.ª Zona Eleitoral
Mat. TRE/CE n.º 70302
Portarias
PUBLICAÇÃO DE PORTARIA
PORTARIA Nº 006/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM. Juiz Eleitoral da 63ªZE/Boa Viagem e
Madalena/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
RESOLVE, em conformidade com o art. 1º da Resolução TSE n° 21.372, de 25 de março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ORDINÁRIA na 63ª Zona Eleitoral, com sede no município de Boa Viagem e Madalena/CE, iniciando-se os trabalhos
correcionais às 09 horas do dia 16 de dezembro do ano de 2019, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência
deste magistrado e secretariado pelo servidor ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS DA CRUZ, matrícula TRE/CE n° 70302,
Chefe de Cartório da 63ª Zona, de logo designado, nos termos do art. 4º, § 1º, da Res. TRE/CE n° 225/2003, resguardadas,
ainda, as competências regimental, normativa e fiscalizadora do Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Corregedor(a) Regional
Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE./DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Boa Viagem/CE, 06 de novembro de 2019.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63ª Zona
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br

Ano 2019, Número 211

Fortaleza, segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Página 21

PORTARIA N.º 007/2019
Dispõe sobre a comprovação de identidade e domicílio eleitoral para requerimento de alistamento eleitoral (RAE).
O Exmo. Sr. Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM. Juiz Eleitoral da 63.ª Zona, com sede no município de Boa
Viagem, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, objetivando organizar a identificação e comprovação de domicílio
eleitoral para fins de alistamento eleitoral nas operações de inscrição, transferência, revisão e segunda via no âmbito desta
circunscrição eleitoral.
CONSIDERANDO os incisos IV, VIII IX e XVII do art. 35, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), os quais tratam da competência
dos juízes eleitorais;
CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei nº 6.996/82, na Lei 7.444/85 e no Decreto nº 57.654/66;
CONSIDERANDO, ainda, o parágrafo único do art. 42, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) e o parágrafo único do art. 4º da
Lei nº 6.996/85, que dizem: “Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente, e
verificando ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas”;
CONSIDERANDO o Provimento CRE/CE n.º 5/2015, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos Cartórios
Eleitorais e nas Centrais de Atendimento ao Eleitor para a formalização dos requerimentos de alistamento eleitoral (RAE);
CONSIDERANDO as disposições contidas no Manual de Procedimentos Cartorários da Corregedoria Regional Eleitoral do
Ceará – TRE/CE;
CONSIDERANDO que é dever do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – TRE/CE e dos Juízes Eleitorais do Estado do
Ceará atuarem preventivamente com vistas à regularidade e à lisura dos serviços de alistamento eleitoral, prevenindo práticas
ilícitas que os viciem (Res. TRE nº 172/99);
CONSIDERANDO o disposto nas normas emanadas do Tribunal Superior Eleitoral sobre a documentação necessária para o
alistamento e os requisitos para transferência, revisão e segunda via de inscrição eleitoral;
CONSIDERANDO, ainda, que em se tratando de transferência de domicílio, de revisão e de emissão de segunda via do título,
os dados de identificação do eleitor já constam do Cadastro Nacional de Eleitores,
RESOLVE:
Art. 1º Para a efetivação dos procedimentos de que trata esta Portaria serão utilizadas, conforme o caso, as operações de
alistamento, de transferência, de revisão e de segunda via, mediante preenchimento do Requerimento de Alistamento Eleitoral
(RAE) disponível no Sistema ELO, observadas as regras fixadas na Resolução TSE n.º 21.538/2003.
Art. 2º A formalização do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE), para as operações de alistamento, transferência,
revisão e segunda via, tem como requisitos:
I – a comprovação de identidade do requerente; e
II – a demonstração de seu vínculo domiciliar eleitoral com o município.
Art. 3º A prova de identidade se dará mediante a apresentação de um dos seguintes documentos oficiais, dos quais se infiram
a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, do requerente:
a) carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional (OAB,
CRM, CREA, CRA. CRC, CRO, CRP, CAU, COREN, CORENCON, CREF etc.);
b) carteira de trabalho e previdência social (CTPS);
c) passaporte modelo antigo (verde);
d) passaporte modelo novo (azul), acompanhado de outro documento oficial que informe os dados de filiação;
e) carteira nacional de habilitação (CNH), acompanhada, em caso de alistamento, de outro documento oficial que informe a
nacionalidade;
f) instrumento público do qual se infira por direito, ter o requerente a idade mínima de 16 (dezesseis) anos e do qual conste,
também, os demais elementos necessários a sua qualificação.
g) certificado de reservista ou outro certificado de quitação do serviço militar obrigatório;
§ 1º Na hipótese de o eleitor não possuir qualquer dos documentos relacionados neste artigo, poderá ser apresentada original
da certidão de nascimento ou de casamento, cabendo ao Juiz Eleitoral em caso de dúvida quanto à identidade do eleitor,
determinar as diligências que entender necessárias.
§ 2º Na operação de alistamento eleitoral, a apresentação do documento a que se refere a alínea “g” é obrigatória para maiores
de 18 (dezoito) anos, do sexo masculino, até o último dia do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade.
§ 3º Para o requerente com 18 (dezoito) anos de idade, não havendo expirado o prazo para apresentação perante o órgão
militar (até 30 de junho do ano em que completar a maioridade), não será exigido o comprovante de quitação do serviço militar
(art. 13, parágrafo único, Res. TSE n.º 21.538/03 c/c arts. 19 e 41, § 1º, do Decreto n.º 57.654/66).
§ 4º Para o requerente que completar 18 (dezoito) anos de idade após 1º de julho do ano em que alcançar a maioridade será
exigido o comprovante de quitação do serviço militar obrigatório (Res. TSE nº 22.097/05 c/c art. 19 e 41, § 1º, do Decreto nº
57654/66 c/c Carta de Serviços do TSE)
§ 5º O alistamento eleitoral não poderá ser realizado com base em protocolo de solicitação de documento fornecido por órgão
público, em boletim de ocorrência (BO) ou fotocópia de documento de identificação, salvo, neste último caso, se autenticada
em Cartório de Registro Civil, orientando-se o eleitor a obter um dos documentos de identificação exigidos para a realização da
operação RAE (art. 365, do CPC c/c art. 6º, § 3º, da Lei nº 6.996/82)
§ 6º Caso o documento apresentado pelo requerente contenha qualquer abreviatura, o servidor deverá solicitar que seja
apresentada documentação complementar, pois não é permitido abreviaturas de nomes próprios no RAE.
§ 7º A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não constitui documento hábil para a operação de alistamento, sendo aceita
apenas para as operações de transferência, revisão e segunda via do título eleitoral.
§ 8º A apresentação isolada do passaporte, cujo modelo não contenha a filiação do portador, não é suficiente para requerer o
alistamento (Ofícios Circulares CGE nº 31/2019 e n.º 46/2009), devendo ser solicitado outro documento complementar.
§ 9º Serão objeto de registro, no cadastro eleitoral, o número e a origem do documento de identificação do eleitor, e quando
disponível, de seu Cadastro de Pessoa Física – CPF, mediante apresentação da respectiva documentação comprobatória.
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§ 10º Para efeito de instrução do requerimento mencionado no caput não será(ão) aceito(s) documentos(s) rasurado(s),
remendado(s) ou que gere(m) insegurança na identificação de seu teor por parte do servidor.
§ 11º Nas operações de transferência, de revisão e de segunda via, o título eleitoral anterior, se houver, será recolhido pelo
Cartório Eleitoral, sendo desnecessária a apresentação de boletim de ocorrência caso tenha ocorrido o extravio do documento.
Art. 4º A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:
I – recebimento do requerimento no Cartório Eleitoral do novo domicílio, no prazo estabelecido pela legislação vigente;
II – transcurso de, pelo menos, 1 (um) ano do alistamento ou da última transferência;
III – comprovação de residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio, declarada, sob as penas da lei pelo próprio eleitor
(Res. TSE n.º 21.538/03)
IV – quitação com a Justiça Eleitoral;
V – apresentação de documento oficial de identificação, conforme elencado no art. 3º desta portaria;
Art. 5º A comprovação de domicílio poderá ser demonstrada mediante a apresentação de documento original, expedido nos 12
(doze) meses anteriores ao preenchimento do RAE, o qual permita aferir se o requerente reside no município ou se com este
possui vínculo profissional, patrimonial, ou comunitário, emitido em seu próprio nome ou em nome do cônjuge, companheiro,
ascendentes ou descendentes até o 2º (segundo) grau em linha reta, tais como:
I – contas de água, luz ou telefone;
II – envelopes de correspondência ou nota fiscal de entrega de mercadoria;
III – contracheque ou cheque bancário em que constem endereço na circunscrição da zona eleitoral e nome do eleitor;
IV – contrato de locação registrado em cartório;
V – contrato de parceria ou arrendamento agrícola, com firmas reconhecidas em cartório;
VI – documento expedido pelo INCRA;
VII – declaração de instituição de ensino comprovando a matrícula;
VIII – qualquer outro documento, a critério do Juiz Eleitoral.
§ 1º A comprovação de residência poderá ser feita mediante um ou mais documentos do(s) qual(is) se infira(m) o eleitor ser
residente, ter vínculo profissional, patrimonial ou comunitário a abonar a exigência especificada no caput deste artigo.
§ 2º O tempo de domicílio eleitoral será declarado pelo requerente, sob as penas da lei, no próprio formulário de RAE emitido
pelo sistema ELO.
§ 3º Caso o requerente tenha nascido no município, será dispensada a comprovação de domicílio por meio de documento
emitido no próprio nome ou no dos parentes elencados no parágrafo anterior.
§ 4º Subsistindo dúvida quanto à idoneidade do comprovante de domicílio apresentado ou ocorrendo a impossibilidade de
apresentação de documento que indique o domicílio do eleitor, declarando este, sob as penas da lei, que tem domicílio no
município, o Juiz Eleitoral decidirá de plano ou determinará as providências necessárias à obtenção da prova, inclusive por
meio de verificação à apreciação do Juiz Eleitoral.
§ 5º O tipo de vínculo será consignado no sistema ELO, em campo próprio, como “residente” ou “outro vínculo”, ou nos termos
da legislação de regência.
§ 6º É dispensada a comprovação do vínculo domiciliar nas operações de revisão, quando não houver mudança de endereço.
Art. 6º Havendo qualquer dúvida quanto à idoneidade dos documentos apresentados, o pedido de alistamento ou transferência
será convertido em diligência, instruído com cópia da documentação apresentada pelo requerente e submetido à apreciação do
Juiz Eleitoral.
Art. 7º O requerente fica dispensado da apresentação de cópia dos documentos originais, de que tratam os artigos 3º e 5º, para
as operações realizadas no cadastro eleitoral, ressalvadas as situações excepcionais que exijam diligências.
Art. 8º As guias de multa eventualmente recolhidas ou declarações de insuficiência econômica, deverão ser anexadas ao
requerimento de alistamento eleitoral (RAE).
Art. 9º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Viagem (CE), 06 de novembro de 2019.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63.ª Zona
Editais
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL Nº 063/2019
ALISTAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DEFERIDAS
SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2019
O Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM. Juiz Eleitoral da 63ª Zona de Boa Viagem/CE, no uso de suas
atribuições legais, etc.
TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem ciência que, em cumprimento ao preceituado nos
artigos 17 e 18 da Resolução TSE nº 21.538/2003, coloca à disposição dos partidos políticos e eleitores, para consulta, a
relação de alistamentos e transferências deferidas dos eleitores desta 63ª Zona Eleitoral, relativas ao período de 16 a 31 de
OUTUBRO/2019.
Dos pedidos deferidos, poderão os partidos políticos, por intermédio de seus delegados, recorrerem no prazo de 10 (dez) dias
(Resolução TSE nº 21.538/03, arts. 17, § 1º, e 18, § 5º), a contar da afixação/publicação deste edital.
E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente Edital no local de
costume no átrio do Cartório Eleitoral de Boa Viagem e publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância.
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Dado e passado nesta cidade de Boa Viagem-CE, aos 06 dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
____ Antonio Adriano dos Santos da Cruz, Chefe de Cartório da 63ª ZE, preparei e conferi o presente edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63ª ZE
EDITAL N° 64/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM Juiz Eleitoral da 63ªZE/Boa Viagem e
Madalena, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento,
que se realizará CORREIÇÃO ORDINÁRIA nesta Zona Eleitoral, iniciando-se no dia 16 de dezembro de 2019, às 09horas, no
Cartório Eleitoral.
ASSIM, em conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição: o Representante do Ministério Público Eleitoral
que oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuários e funcionários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados,
subordinados a este Juízo representantes de partido e da OAB/CE.
Ficam cientes, ainda, que se faculta ao(à) Promotor(a) Eleitoral, eleitores e Partidos Políticos apresentar reclamações relativas
ao funcionamento do Cartório Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que
devam ser corrigidos, evitados ou sanados, as quais podem ser reduzidas a termo neste Juízo.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume e, de igual modo, oficiando-se aos órgãos públicos e aos diretórios municipais de partidos
políticos.
Dado e passado nesta cidade de Boa Viagem/CE, aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, __________, Antonio Adriano dos Santos da Cruz, Chefe de Cartório da 63ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o
presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Luís Gustavo Montezuma Herbster.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Viagem/CE, 06 de novembro de 2019.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63ª Zona
EDITAL Nº 065/2019
INSCRIÇÕES ELEITORAIS CANCELADAS E SUSPENSAS
O Dr. LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER, MM. Juiz Eleitoral da 63.ª Zona de Boa Viagem/CE, no uso de suas
atribuições legais, etc.
Para os fins previstos nos arts. 71, inc. IV, e 77, incisos II, III e IV, ambos do Código Eleitoral, e em consonância com as
orientações do art. 15 do Provimento N.º 7/2014-CRE/CE, que introduziu o subitem 14.8.1 ao Capítulo XIV, do Manual de
Procedimentos Cartorários, aprovado pelo Provimento N.º 1/2014-CRE/CE, TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, a relação das inscrições eleitorais CANCELADAS E SUSPENSAS processadas no
período de 01 a 31/OUTUBRO/2019, nesta 63ª Zona Eleitoral conforme abaixo discriminado:
ELEITOR
ASE 019 – FALECIMENTO
ALDENORA PEREIRA RAMOS
ANA LUCIA GOMES DE MESQUITA
ANTONIA ANTONIETA LIMA MENDES
ANTONIA FERREIRA DA SILVA
ANTONIO ADEMAR CAVALCANTE LEITÃO
ANTONIO CILANES ARAUJO SOUSA
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA
ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
EDINA PEREIRA DE OLIVEIRA
ELIZEU PAULO MARTINS
FRANCISCA GERLANIA VIANA OLIVEIRA
FRANCISCA SOUSA DA SILVA
FRANCISCO ALVES CRUZ
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
FRANCISCO VLADIMIR SANTOS DE ALMEIDA
ISABEL ALVES TEIXEIRA
JOÃO GOMES DE SOUSA
JOSE FRANCISCO DA SILVA
JOSE VIEIRA DE SOUSA
LIDENOR ALVES DE ARAUJO
LUCELIA TEIXEIRA VENANCIO DE OLIVEIRA
LUIS GONZAGA FILHO
LUIS PAULINO DE SOUSA

INSCRIÇÃO ELEITOR
0194 0012 0787
0599 2778 0701
0193 6509 0787
0193 6511 0701
0052 9385 0752
0789 9982 0701
0212 9501 0787
0193 5428 0728
2045 4168 0191
0192 7950 0779
0418 6166 0736
0192 6151 0795
0127 0321 0744
0184 3613 0779
0643 6960 0795
0055 1728 0710
0350 9583 0701
0193 4709 0701
0192 5156 0744
0423 4037 0736
0642 6873 0744
0193 3950 0701
0373 4243 0760
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MARIA BARBOSA DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS VALENTIN LIMA
MARIA GOMES CELINO
MARIA LUCILENE PEREIRA DA SILVA
RUBENITA CARNEIRO FIGUEREDO
ASE 337 – SUSPENSÃO
CELSO DA SILVA LIMA
FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MESSIAS
MARCOS RODRIGUES VIEIRA
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0193 7844 0760
0330 8976 0701
0054 4524 0787
0192 4496 0779
0192 5544 0760
0478 0686 0795
0398 6627 0701
0616 6424 0736

E, para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral afixar o presente Edital no local de
costume no átrio do Cartório Eleitoral de Boa Viagem e publicar no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral
do Ceará, com prazo de publicação de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que poderão contestar dentro de 5 (cinco)
dias após decorrido o prazo da publicação.
Dado e passado nesta cidade de Boa Viagem-CE, aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu, ____, Antonio Adriano dos Santos da Cruz, Chefe de Cartório da 63ª ZE, preparei e conferi o presente edital,
que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
Juiz Eleitoral da 63ª Zona

084ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO - LIBERDADE
APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
O Excelentíssimo Senhor Dr. Magno Rocha Thé Mota, MM. Juiz Eleitoral da 84ªZE/Beberibe, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICA a lista e os formulários de apoiamento, recebidos no lote CE00840000007, cadastrada no SAPF – Sistema
de Apoiamento a Partido em Formação, totalizando 02 novas assinaturas, que apoiam a criação do PARTIDO LIBERDADE,
conforme dispõe o art. 7º, § 1º da Lei nº 9.096/95. E em obediência ao art. 15 da Resolução TSE nº 23.571/2018, determinou o
Excelentíssimo Juiz que fosse afixado o presente edital com a listagem de assinaturas no átrio do cartório eleitoral e remetida
cópia para publicação no DJE-TRE/CE, dispensada a anexação das fichas de apoio na matéria a circular no referido periódico
e que permanecem em cartório para consulta, mediante requerimento verbal, de qualquer interessado ou através da internet na
página do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, em obediência ao art. 14, § 4º da citada resolução, podendo qualquer interessado
impugnar, em petição fundamentada, no prazo de 05 (cinco) dias da publicação.
E, para que se dê amplo conhecimento a quem interessar possa, mandou o MM. Juiz publicar o presente edital, que vai
também afixado no local de costume. Eu, Erika Carine de Vasconcelos Sales, Técnica Judiciária respondendo pela chefia do
cartório da 84ª Zona, preparei e conferi o presente edital, que vai subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Beberibe, 07 de novembro de 2019.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz Eleitoral da 84ª Zona – Beberibe/CE
089ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 02/2019
Dispões sobre o fechamento do Cartório da 89ª ZE/CE no dia 11/11/2019
O Dr. José Arnaldo dos Santos Soares, Juiz da 89ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais etc e,
CONSIDERANDO, conforme a Portaria 14/2019 da Comarca de Amontada, que trata de dedetização a ser realizada no Fórum
do município de Amontada em 11/11/2019;
CONSIDERANDO a inviabilidade do funcionamento do Cartório Eleitoral no período acima, tendo em vista que ele é instalado
no Fórum de Amontada;
CONSIDERANDO que incumbe ao Juiz Eleitoral zelar pela adequada prestação de serviços eleitorais;
RESOLVE:
Art.1º - DETERMINAR que não haverá expediente no Cartório Eleitoral de Amontada no dia 11/11/2019 (segunda-feira).
Art.2º - DETERMINAR que os prazos processuais que se iniciarem ou se vencerem no referido período ficam prorrogados para
o primeiro dia útil subsequente.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Amontada-CE, 08 de novembro de 2019.
JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
Juiz Eleitoral
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109ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA Nº 4/2018
A Excelentíssima Senhora Bruna dos Santos Costa Rodrigues, MMª. Juíza Eleitoral da 109ª ZE – Paracuru e Paraipaba, no
uso de suas atribuições legais, etc.
RESOLVE, em conformidade com o art. 2º da Resolução TSE nº 21.372, de 25 de março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ORDINÁRIA na 109ª Zona Eleitoral, com sede no município de Paracuru, iniciando-se os trabalhos correicionais às 10 horas do
dia 25 de novembro do ano de 2019, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência desta magistrada e
secretariados pelo servidor Fernando Lisboa Damasceno, Técnico Judiciário do TRE/CE, matrícula nº 74448, de logo
designado, nos termos do art. 4º, § 1º, da Res. TRE/CE nº 225/2003, resguardadas, ainda, as competências regimental,
normativa e fiscalizadora do Exmo. Desembargador Corregedor Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Paracuru, 5 de novembro de 2019
Bruna dos Santos Costa Rodrigues
Juíza Eleitoral da 109ª Zona
Editais
EDITAL Nº 42/2019
CORREIÇÃO ORDINÁRIA
A Excelentíssima Senhora Bruna dos Santos Costa Rodrigues, MMª. Juíza Eleitoral da 109ªZE/CE - Paracuru e Paraipaba, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se realizará
CORREIÇÃO ORDINÁRIA nesta Zona Eleitoral, iniciando-se no 25 de novembro de 2019, às 10 horas, no Cartório Eleitoral.
Assim, em conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição: o Representante do Ministério Público Eleitoral
que oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuários e funcionários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados,
subordinados a este Juízo, representantes de partido e da OAB/CE.
Ficam cientes, ainda, que se faculta ao(a) Promotor(a) Eleitoral, eleitores e Partidos Políticos apresentar reclamações relativas
ao funcionamento do Cartório Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que
devam ser corrigidos, evitados ou sanados, as quais podem ser reduzidas a termo neste Juízo.
E para que se dê ampla divulgação, determinou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume e, de igual modo, oficiando-se aos órgãos públicos e aos diretórios municipais de partidos
políticos.
Dado e passado nesta cidade de Paracuru/CE, aos 5 (cinco) dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu,
_________________, Edivaldo Rodrigues de Oliveira, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito
pela MMª. Juíza Eleitoral, Dra. Bruna dos Santos Costa Rodrigues.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Bruna dos Santos Costa Rodrigues
Juíza Eleitoral da 109ª Zona

113ª Zona Eleitoral
Despachos
EF 19-25.2016
EXECUÇÃO FISCAL Nº 19-25.2016.6.06.0113 (Prot. nº 38.067/2016)
Exequente: Procuradoria da Fazenda Nacional
Executado: Gilberto Carlos de Albuquerque Guerra
DESPACHO
R. h.
Defiro o pedido formulado pela Exequente, em conformidade com Lei 6.830/80 c/c art. 854 do Código de
Processo Civil, para que se proceda o Bloqueio Eletrônico por meio do BACENJUD da quantia de R$
55.556,23 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis e vinte e três centavos) e restrição de
transferência via sistema RENAJUD dos veículos indicados de fls. 36, bem como Mandado de Penhora e
Avaliação, em nome do Executado GILBERTO CARLOS DE ALBUQUERQUE (CPF 234.275.743-34).
Expedientes necessários.
Após, volte-me concluso.
Fortaleza, 06 de novembro de 2019.
Wotton Ricardo Pinheiro da Silva
Juiz da 113ª ZE/CE
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EF 138.2015
EXECUÇÃO FISCAL Nº 138.2015.6.06.0113 (Prot. nº 71.554/2014)
Exequente: Procuradoria da Fazenda Nacional
Executado: Reinaldo Richard Portela Reinaldo
DESPACHO
R. h.
Defiro o pedido da Exequente, às fls. 138/141, proceda-se o bloqueio eletrônico de recursos financeiros, através do
sistema BACENJUD, em nome do Executado, REINALDO RICHARD PORTELA REINALDO (CPF nº 091.633.01334), valor consolidado da dívida de R$ 34.497,58 (trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta
e oito centavos), com fulcro no art. 854 do Código de Processo Civil.
Expedientes necessários.
Após, volte-me concluso.
Fortaleza, 11 de setembro de 2019.
Wotton Ricardo Pinheiro da Silva
Juiz da 113ª ZE/CE
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