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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE/CE Nº 1.004/2018

Institui a Comissão de Exame de Contas Eleitorais e estabelece os procedimentos para aferição técnica da
regularidade das prestações de contas de candidatos e partidos políticos, referentes às Eleições de 2018, no âmbito
deste Tribunal.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997 e na Resolução nº 23.553, de 18 de dezembro de
2017, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alterada pela Resolução nº 23.575, de 28 de junho de 2018, também do TSE,
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os procedimentos técnicos de análise das contas de campanha das eleições
de 2018,
CONSIDERANDO o que exposto no PAD nº 19748/2018,
RESOLVE:
Art. 1° Instituir a Comissão de Exame de Contas Eleitorais, formada pelos servidores integrantes da Portaria nº 950-PRESITRE/CE, de 5 de outubro de 2018, definindo as suas atribuições e período de atuação, e estabelecer os procedimentos
técnicos de análise das prestações de contas de campanha das eleições de 2018, no âmbito deste Tribunal.
Art. 2º A Comissão terá as seguintes atribuições:
I – examinar os processos de prestação de contas eleitorais de diretórios partidários estaduais e de candidatos, eleitos e não
eleitos, nas eleições de 2018;
II – propor diligências, quando entender necessário, objetivando a complementação de dados ou para saneamento de falhas
detectadas durante o exame, a ser realizadas pela Secretária Judiciária;
III – propor procedimento de circularização junto a doadores ou fornecedores de bens ou serviços, com vistas a confirmar
valores de doações e gastos de campanha lançados nas prestações de contas dos candidatos e de partidos políticos;
IV – propor, no exame dos processos de prestação de contas, a quebra dos sigilos fiscal e bancário do candidato, dos partidos
políticos, dos doadores ou fornecedores da campanha, a ser determinada pelo relator, em decisão fundamentada, nos termos
do art. 46, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017;
V – emitir o correspondente parecer técnico prévio (PTP) ou conclusivo (PTC).
§ 1º A Comissão será presidida pelo titular da Secretaria de Controle Interno, que a representará e supervisionará os trabalhos
executados, e atuará no período de 6 de novembro a 15 de dezembro de 2018.
§ 2º Até a data da diplomação, fica a Comissão autorizada a indicar necessidade de notificação dos candidatos, administrador
financeiro, bem como de representantes dos partidos políticos, medida a ser realizada pela Secretaria Judiciária.
Art. 3º A Comissão de Exame de Contas Eleitorais adotará, quando da análise das prestações de contas, os procedimentos
técnicos e os papéis de trabalho de auditoria de contas oriundos do Tribunal Superior Eleitoral e consantes na Resolução nº
23.553/2017.
§ 1º A Comissão também fica autorizada a adotar critérios para emissão de parecer técnico prévio e conclusivo, inclusive
aqueles emitidos pelo TSE.
§ 2º Fica a Comissão autorizada a utilizar o sistema simplificado de prestação de contas, fazendo-se a análise informatizada e
simplificada da prestação de contas que será elaborada exclusivamente pelo SPCE, na forma prevista no Art. 66 da Resolução
nº 23.553/2017.
§ 3º Desde que autorizado pelo Secretário de Controle Interno e Auditoria, ao exame técnico dos documentos comprobatórios
das prestações de contas, poderá ser utilizada a técnica de amostragem, conforme previsto no Art. 73 da Resolução nº
23.553/2017.
Art. 4º A análise técnica das prestações de contas deverá observar os seguintes procedimentos:
I – gerar os correspondentes Relatórios de Procedimentos Técnicos de Exame (PTE) no sistema SPCEWEB 2018, nos quais
constarão todos os aspectos a ser examinados, já com o resultado das críticas informatizadas e com orientações a respeito
daquelas que devem ser analisadas manualmente;
II – gerar o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (RPED), produzido a partir das críticas realizadas no PTE,
visando dar oportunidade ao prestador de contas de manifestação sobre as falhas eventualmente encontradas; e
III – decorrido o prazo de diligência, com ou sem manifestação, será emitido parecer técnico conclusivo sobre a regularidade
das contas, salvo se a comissão considerar necessária a expedição de nova diligência.
Art. 5º As inconsistências a ser detectadas no exame técnico possuem as seguintes naturezas:
I – Falhas de natureza formal: revelam o descumprimento de normas técnicas que não afetam, no mérito, o exame das contas;
II – Impropriedades: demonstram o descumprimento de obrigações de natureza eleitoral, mas que não comprometem,
isoladamente, a regularidade das contas prestadas, gerando ressalvas; e
III – Irregularidades: demonstram o descumprimento de obrigações de natureza eleitoral, mas de maior gravidade e
repercussão sobre as contas, as quais podem vir a comprometer a regularidade, a consistência e a confiabilidade das contas
prestadas, podendo gerar a desaprovação das contas ou o julgamento pela não prestação.
Art. 6º A emissão do Parecer Técnico Conclusivo (PTC) deverá considerar:
I – o exame individualizado e minucioso do caso concreto;
II – o exame em conjunto de todas as eventuais falhas detectadas;
III – o montante envolvido na falha detectada e sua representatividade nas contas.
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Parágrafo único. Os parâmetros constantes neste artigo excepcionam os casos em que, apesar de pequena monta, as
irregularidades culminam por afetar de forma irreparável a confiabilidade das contas ou aquelas circunstâncias em que a
norma, por si só, já determina a desaprovação.
Art. 7º O PTC deverá gerar a manifestação técnica pela aprovação das contas, pela aprovação com ressalvas, pela
desaprovação ou pela não prestação das contas.
Art. 8º A Comissão de Exame de Contas Eleitorais poderá solicitar informações ao juízo ou comissão responsável pela
propaganda eleitoral do município de Fortaleza e aos juízes eleitorais designados para o exercício do poder de polícia sobre a
propaganda eleitoral, para fins de subsidiar os trabalhos de análise das contas eleitorais, através do confronto entre as
informações obtidas e os dados lançados nas prestações de contas eleitorais.
Art. 9º A Secretaria de Tecnologia de Informação (STI) deste Tribunal fornecerá o suporte técnico necessário para a realização
dos trabalhos de exame das contas de campanha, incluindo a permanência de quantitativo de servidores suficientes para o
suporte nos equipamentos e nos sistemas de análise de contas.
Art. 10 A Secretaria Judiciária (SJU) deste Tribunal fornecerá o suporte técnico necessário para a realização dos trabalhos
com relação ao processo judicial eletrônico (PJE), incluindo a permanência de quantitativo de servidores suficientes para o
suporte.
Parágrafo único. Os trabalhos de análise, a ser desenvolvido pela Comissão, iniciar-se-ão após realizadas as medidas
previstas no Art. 59 da Resolução nº 23.553/2017, devendo vir os autos à análise técnica após diligências prévias, inclusive no
que disser respeito à juntada de instrumento procuratório.
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência deste Tribunal.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Fortaleza/CE, 5 de novembro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 18º Termo Aditivo ao Contrato n.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA. Objeto: inclusão
de itens constantes na planilha de acompanhamento das 10ª, 11ª e 12ª medições de serviços da segunda parcela da obra de
construção da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimos importa na quantia de R$ 336.492,33 (trezentos e trinta e seis mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,6457% do valor
inicial atualizado do contratado. Fundamento: art. 65, I, "b" da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda
do Contrato n.º 36/2017 e na decisão da Desembargadora Presidente do TRE/CE contida no PAD n.º 18.178/2018. Assina:
pelo TRE/CE, Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Data: 31/10/2018.
DESª. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE DO TRE/CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 132/2018
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo na hipótese em
que o julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
RECURSO ELEITORAL Nº 30984 - CLASSE 30 (309-84.2016.6.06.0066)
ORIGEM: Aquiraz-CE (66ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): THOMPSON GONÇALVES DA JUSTA NETO
ADVOGADA(S): Francisca Izângela Sousa Paula - OAB: 28.793/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo Vereador
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PAUTA Nº 132/2018
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo na hipótese em
que o julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
RECURSO ELEITORAL Nº 24745 - CLASSE 30 (247-45.2016.6.06.0098)
ORIGEM: Itarema-CE (98ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): JOÃO BATISTA DA ROCHA
ADVOGADOS(S): Rafael de Oliveira Nóbrega - OAB: 21.738/CE, José Bonfim de Almeida Júnior - OAB: 15545/CE, Murilo
Gadelha Vieira Braga - OAB: 14744/CE, Leonardo Wandemberg Lima Batista - OAB: 20.623/CE, Juliana Costa Soares - OAB:
23136/CE, Silvia Régia Lopes Melo - OAB: 16615/CE, Bonfim e Braga & Advogados Associados - OAB: 1079/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo Vereador
------------------------------------------------------------------------------------RECURSO ELEITORAL Nº 30026 - CLASSE 30 (300-26.2016.6.06.0098)
ORIGEM: Itarema-CE (98ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): FRANCISCO EUGÊNIO SOARES SALES
ADVOGADO(S): Francisco Wesley de Vasconcelos Silveira - OAB: 28.843/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - Cargos - Cargo Vereador
PAUTA 132/2018
Faço público, para ciência dos interessados, que será julgado, na sessão do dia 08 de novembro de 2018, o seguinte
processo, com a ressalva de que, se não julgado, estará automaticamente adiado para as sessões que se seguirem,
independentemente de qualquer publicação, ficando as partes intimadas na respectiva sessão:
RECURSO CRIMINAL Nº 1491 - CLASSE 31 (14-91.2017.6.06.0040)
ORIGEM: Ipueiras-CE (40ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Cassio Felipe Goes Pacheco
RECORRENTE(S): ADRIANO AGUIAR ARAÚJO
ADVOGADO(S): José Inácio Linhares - OAB: 16526/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Crimes Eleitorais - Uso de Documento Falso para Fins Eleitorais
PAUTA 132/2018
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da publicação desta pauta, serão julgados, na primeira sessão desimpedida, os seguintes
processos, ficando as partes intimadas que, caso não julgados, serão incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o
julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):
RECURSO ELEITORAL Nº 57812 - CLASSE 30 (578-12.2016.6.06.0006)
ORIGEM: Quixadá-CE (6ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Cassio Felipe Goes Pacheco
RECORRENTE(S): JOÃO HUDSON RODRIGUES BEZERRA, Candidato ao cargo de Prefeito
ADVOGADO(S): Ricardo Alexandre Pinheiro Costa - OAB: 15.547/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Candidatos - Cargos - Cargo - Prefeito - Prestação de Contas - De Candidato
----------------------------------------------------------------RECURSO ELEITORAL Nº 45943 - CLASSE 30 (459-43.2016.6.06.0041)
ORIGEM: Irauçuba-CE (41ª ZONA ELEITORAL - ITAPAJÉ)
RELATOR(A): Juiz Cassio Felipe Goes Pacheco
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "FORTALECENDO A ESPERANÇA" - PHS/PDT/PP/PRB/PSL/PT
ADVOGADOS(S): Anderson Queiroz Costa - OAB: 32535/CE e Fábio Henrique de Almeida Cardoso - OAB: 15.805/CE
RECORRIDO(S): RAIMUNDO NONATO SOUSA, Prefeito; JOSÉ PINTO DE MESQUITA, Vice-Prefeito
ADVOGADOS(S): Tibério Cavalcante - OAB: CE015877/CE; Daniel Carlos Mariz Santos - OAB: 14.623/CE e Raquel Lopes de
Almeida Chagas - OAB: 32.192/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Meios Processuais - Representação - Eleições - Transgressões Eleitorais - Captação Ilícita
de Sufrágio - Cargos - Cargo - Prefeito - Cargo – Vice-Prefeito
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PAUTA 132/2018
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da publicação desta pauta, serão julgados, na primeira sessão desimpedida, o seguinte
processo, ficando as partes intimadas que, caso não julgado, será incluído em nova pauta, salvo na hipótese em que o
julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):
RECURSO ELEITORAL Nº 31222 - CLASSE 30 (312-22.2016.6.06.0007)
APENSO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 34257
APENSO: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
Nº 31307
ORIGEM: Cascavel-CE (7ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO "A VERDADEIRA MUDANÇA"( PP/PRP/PSD/PPL/SD/PROS/PR/PTN/PT DO
B/PT/PSL/PSB)
ADVOGADOS(S): Márcio Cavalcante Araújo - OAB: 24.799/CE e Outro
ADVOGADO(S): Pedro Teixeira Cavalcante Neto - OAB: 17677/CE
RECORRENTE(S): FRANCISCA IVONETE MATEUS PEREIRA, Prefeita e WALTEMAR MATIAS DE SOUSA, Vice-Prefeito
ADVOGADOS(S): Patrick Esteves Batista - OAB: 020719/CE e Outro
ADVOGADO(S): Carlos Octávio Raupp Bessa - OAB: 29502/CE
RECORRIDO(S): FRANCISCO AILTON SEVERINO DE SOUSA, Vereador
ADVOGADO(S): Patrick Esteves Batista - OAB: 020719/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA O POVO NO PODER( PMDB/PPS/PSDB/PTB) e EDUARDO FLORENTINO
RIBEIRO, candidato ao cargo de Prefeito
ADVOGADO(S): Tiago Lutiani Oliveira Ribeiro - OAB: 27.893/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO "A VERDADEIRA MUDANÇA"( PP/PRP/PSD/PPL/SD/PROS/PR/PTN/PT DO B/PT/PSL/PSB)
ADVOGADOS(S): Márcio Cavalcante Araújo - OAB: 24.799/CE e Outro
ADVOGADO(S): Pedro Teixeira Cavalcante Neto - OAB: 17677/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Meios Processuais - Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Eleições - Transgressões
Eleitorais - Abuso - Abuso - De Poder Econômico - Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social - Abuso - De Poder
Político/Autoridade - Cargo - Prefeito - Cargo - Vereador - Cargo - Vice-Prefeito
Decisões Monocráticas
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RE 4681
RECURSO ESPECIAL – PROTOCOLO Nº 11.214/2018
RECORRENTE:: JJA CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA S/S – ME
ADVOGADO: Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos - OAB: 18.185/CE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
REF.:RECURSO ELEITORAL Nº 46-81.2015.6.06.0003
ORIGEM: FORTALEZA-CE 3ª Zona Eleitoral (FORTALEZA)
RELATOR: Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
RECORRENTE: JJA CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA S/S - ME
ADVOGADO(S): Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos - OAB: 18.185/CE; ÂNGELA CASTELO VIEIRA - OAB: 28559/CE;
Mylla Soares Almeida - OAB: 31223-B/CE; Maihane Silva e Barbosa - OAB: 28.389/CE;Ricardo Carvalho Costa - OAB:
31909/CE Geraldo de Holanda Gonçalves Filho - OAB: Ce017824/CE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarada a seguinte decisão:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
“Tratam os autos de Recurso Especial Eleitoral interposto por JJA CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA S/S - ME em
face do acórdão de fls. 267/279, complementado pelo aresto de fls. 298/308, o qual confirmou os termos da sentença de fls.
173/184, exarada pelo Juízo Eleitoral da 3ª Zona (Fortaleza), condenando a recorrente ao pagamento da multa prevista no
artigo 81, §2º, da Lei n.º 9.504/1997 por ter realizado doação de recursos acima do limite legal durante as Eleições 2014.
A recorrente fundamenta sua irresignação no artigo 121, §4º, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988 e artigo 276, inciso
I, alíneas "a" e "b", do Código Eleitoral (fls. 328 e 330).
Em suas razões recursais (fls. 328/350), a demandada não aponta qual preceptivo da Magna Carta ou da legislação
infraconstitucional teria sido violado pelos arestos prolatados por este Regional. Argumenta, outrossim, que a interpretação
aplicada ao caso dos autos diverge daquela adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelos Tribunais Regionais
Eleitorais do Ceará (TRE/CE), de Goiás (TRE/GO), do Mato Grosso (TRE/MT), do Piauí (TRE/PI) e de Tocantins (TRE/TO), ao
julgarem processos análogos. Por fim, pugna pela reforma das decisões regionais, de modo que seja elidida a multa imposta.
É o relatório, no essencial.
Passo à análise da admissibilidade.
O juízo prévio de admissibilidade a que se submete o Recurso Especial Eleitoral restringe-se à verificação da existência de
seus pressupostos gerais e específicos.
De início, observo que foram atendidos os pressupostos recursais genéricos intrínsecos e extrínsecos: cabimento, legitimidade,
interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tempestividade e regularidade formal.
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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Contudo, verifico que a empresa recorrente não explicitou no arrazoado ora em análise quais dispositivos teriam sido violados
pelas decisões exaradas pelo TRE/CE.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "não sendo indicada, especificamente e de forma adequada, a
maneira pela qual o acórdão recorrido teria afrontado a norma legal ou negado vigência à lei federal, é deficiente a
fundamentação do recurso especial eleitoral, em conformidade com o enunciado 284 da Súmula do Pretório Excelso" (Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.° 466-13.2012.6.26.0140 - Relatora Ministra Laurita Vaz - Publicado no DJE de
22/2/2013). Da mesma forma, a Súmula n.° 27 do TSE aponta a inadmissibilidade do recurso cuja deficiência de
fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia.
Ao suscitar divergência jurisprudencial configuradora da pretensa violação ao artigo 81 da Lei n.º 9.504/1997, aduziu a
recorrente (fls. 346/347):
"A existência de similitude fática e jurídica, bem como o dissídio pretoriano é claramente verificado através de simples análise
dos casos postos sob análise, de modo a configurar o pressuposto de admissibilidade do Recurso Especial Eleitoral
consignado no Art. 276, inciso I, alínea "b" do Código Eleitoral.
Isso porque o dispositivo legal, procrastinado na Sentença foi revogado pela Lei Federal nº 13.165, publicada em 29/09/2015,
corolário da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4650. Ainda sobre esse ponto, o próprio Tribunal Superior Eleitoral exarou
o entendimento de que o ilícito previsto na Lei 9504/97 possui caráter administrativo, mas suscetível de aplicação do princípio
de direito penal a lei que descrimina determinada conduta atinge os fatos anteriores que, em consequência, deixam de ser
puníveis, de modo a prevalecer a lei mais benéfica, ex vi do REspe 5191739 PI - Relator Min. ARNALDO VERSIANI LEITE
SOARES, apud Recurso Especial Eleitoral n.º 15.222, julgado em 25.5.2000 e Recurso Especial Eleitoral n.º 15.221, Relator
Min. Eduardo Ribeiro, de 1º.6.2000."
A partir do cotejo das teses supracitadas, concluo que a recorrente não infirmou as razões de decidir consignadas nos
acórdãos do TRE/CE, consoante exigido pela Súmula n.º 26 do TSE. Com efeito, este Regional, com supedâneo em decisões
do próprio Tribunal Superior Eleitoral (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.º 82-59.2015.6.13.0026/MG - Julgado
em 8/11/2016 - Relator Ministro Luiz Fux - Publicado no DJE-TSE de 9/2/2017, p. 52/53), esclareceu que "a revogação do art.
81 da Lei das Eleições não alcança as doações realizadas em eleições anteriores, notadamente por se tratar de atos jurídicos
perfeitos, consolidados sob a égide de outro regramento legal eleitoral, situação que se equaciona pela incidência do princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro". Ainda de acordo com esse
julgado paradigma, o qual versa sobre doação realizada no pleito de 2014, a "declaração de inconstitucionalidade do art. 81 da
Lei nº 9.504/97 operou os seus efeitos a partir da sessão de julgamento da ADI nº 4650, a saber, 17 de setembro de 2015,
alcançando as doações de campanhas a se realizarem no prélio eleitoral de 2016 e os subsequentes" (fls. 278/279).
Ainda em conformidade com a pacífica jurisprudência do TSE sobre a matéria, destaco que "a revogação da norma que impõe
multa não implica isenção dos responsáveis em relação às sanções vigentes no momento em que a irregularidade foi
praticada", devendo ser aplicado o princípio do tempus regit actum (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.º 11760.2015.6.00.0000/CE - Relator Ministro Henrique Neves - Julgado em 24/5/2016 - Publicado no DJE de 2/8/2016).
Ao analisar o Agravo e o Recurso Especial Eleitoral interpostos no Processo n.° 89-51.2015.6.13.0026, o Ministro Herman
Benjamin decidiu, em consonância com o entendimento consignado pelo Pretório Excelso ao julgar a ADI n.° 4650/DF, que a
inconstitucionalidade do artigo 81 da Lei n.º 9.504/1997 deveria gerar efeitos a partir das Eleições 2016, "de sorte que os fatos
consumados nos pleitos anteriores estariam protegidos pelo ato jurídico perfeito". Para o Ministro Relator, "afigura-se
improcedente a alegação de que, por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, a Lei 13.165/2015 deve
retroceder alcançando fatos ocorridos antes de sua vigência. É certo que a minirreforma eleitoral aboliu a doação por pessoas
jurídicas a campanhas eleitorais. Todavia, ao contrário do que afirma a recorrente, o novo quadro é ainda mais rigoroso: se
antes era possível doar até certo limite, agora é completamente vedado. Em outras palavras, não há cenário mais benéfico a
partir da vigência da nova lei, descabendo, assim, cogitar-se no princípio da retroatividade."
Da mesma forma, o Plenário do TSE já enfrentou esta questão ao julgar o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.° 3614.2015.6.00.0000/RJ, confirmando a aplicação de multa em desfavor de pessoa jurídica por doação de recursos que
extrapolaram o limite imposto no artigo 81, §1º, da Lei n.° 9.504/1997, dispositivo vigente à data do fato. Para a Ministra
Luciana Lóssio, Relatora do processo, aplica-se a tais casos a regra geral definida no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro. Ademais, ao exarar seu voto vista, o Ministro Henrique Neves ressaltou que "a aplicação de efeitos
retroativos à revogação do §2º do art. 81 da Lei das Eleições, para afastar as sanções aplicadas às pessoas jurídicas que
realizaram doações acima do limite legal em pleitos passados, implicaria o desequilíbrio e a desigualdade de tratamento em
relação aos doadores que, cumprindo o entendimento vigente, limitaram as suas doações ao então permitido, e também aos
que, conformando-se com as decisões proferidas pela Justiça Eleitoral, se submeteram às sanções impostas pelas regras de
então."
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º 32-80.2015.6.26.0346 Relator Ministro Henrique Neves da Silva - Julgado em 8/11/2016 - Publicado no DJE de 17/11/2016; Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral n.° 1736-59.2014.6.00.0000/RJ - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Julgado em
23/8/2016 - Publicado no DJE de 12/9/2016; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.° 145-63.2015.6.13.0033/MG Relator Ministro Henrique Neves da Silva - Julgado em 7/2/2017 - Publicado no DJE de 20/2/2017.
Incide in casu, portanto, o disposto na Súmula n.° 30 do Tribunal Superior Eleitoral, a qual veda o conhecimento de recurso
especial por dissídio jurisprudencial quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência daquela Corte
Superior.
Por fim, importa reconhecer que a recorrente não demonstrou in casu a possibilidade de dissídio pretoriano, porquanto não
efetivou o indispensável cotejo analítico, "com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que demonstrem a
identidade de situações e a diferente interpretação dada a lei federal" (TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
n.º 659-88.2012.6.25.0032/SE - Relatora Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura - Publicado no DJE de 26/3/2015). Já
decidiu o TSE que o dissídio jurisprudencial não se configura a partir da "mera transcrição de ementas ou reprodução de
trechos de votos" (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.° 4071-23.2014.6.19.0000 - Relator Ministro Tarcísio Vieira
de Carvalho Neto - Publicado no DJE de 16/10/2015).
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Conforme orientação expressa na Súmula 291 do Supremo Tribunal Federal (STF), a prova do dissídio jurisprudencial
evidencia-se "com a transcrição do trecho que configure a divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados". Além disso, a Súmula n.° 28 do TSE esclarece que a divergência jurisprudencial apta a
fundamentar o recurso especial eleitoral interposto com base no artigo 276, inciso I, alínea "b", do Código Eleitoral "somente
estará demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e
o aresto recorrido".
Pontifica Daniel Amorim Assumpção Neves que a comparação entre os arestos deve ser feita de forma analítica, não bastando
a mera menção ao acórdão paradigma, sendo exigida do recorrente uma comparação entre trechos similares das duas
decisões. Destaca ser comum o emprego de tabelas pelo recorrente, de modo que os trechos fiquem na peça recursal lado a
lado, o que facilita a demonstração da comparação analítica.
ISSO POSTO, não atendidos os requisitos necessários à sua interposição, nego seguimento ao recurso especial.
Caso seja interposto recurso em face da presente decisão, intime-se o Parquet Eleitoral para que ofereça contrarrazões ao
Recurso Especial e ao Agravo, nos termos da Súmula TSE n.° 71 e dos artigos 279 do Código Eleitoral e 1.042 do Código de
Processo Civil. Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se.
À Secretaria Judiciária (SJU), para providências.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 30 de outubro de 2018.
Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Presidente”

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0600198-84.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600198-84.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMBARGANTE: LIBANIA MARIA DE SOUSA PAIVA LIMA
ADVOGADOS: George Emanuel Oliveira Silva e Carlos Frederico Benevides Nogueira
EMBARGADO: CÉLIO STUDART BARBOSA
ADVOGADOS: Raimundo Augusto Fernandes Neto e Vanessa de Oliveira Morais
EMBARGADO: PARTIDO VERDE - PV
ADVOGADOS: Amanda Gomes Albuquerque, Felipe Antônio de Castro Bezerra Morais Melo e João Pedro Pessoa Maia
Gurgel
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA.
PRIMEIRO SUPLENTE DA COLIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PRIMEIROS EMBARGOS. CARÁTER PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA
DE MÁ FÉ. AFASTADA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPRESTABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Ausentes os vícios de omissão apontados pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, pois não se
prestam àrediscussão do julgado.
2. O acórdão vergastado éclaro em estabelecer que na esteira de precedentes do TSE o primeiro suplente da coligação não
detém interesse jurídico em demandar perda de cargo por infidelidade partidária e, por via de consequência, éparte ilegítima
para propor a representação sob esse fundamento.
3. O tema foi debatido por este Colegiado e foram reverenciadas, àunanimidade, as razões esposadas no voto de mérito. Em
verdade, a embargante, irresignada com as razões de decidir desta Corte, pugna pela mudança do decisum, em face de
argumentos que entende serem suficientes para infirmar o julgado, o que não éviável nesta via eleita.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS nº 21.315/DF, Primeira Seção, Relª. Ministra DIVA MALERBI Desembargadora Convocada TRF 3ª Região, publicado DJe de15/06/2016).
5. "O mero intento prequestionatório não tem força bastante para ensejar o acolhimento dos embargos, se não verificada
omissão ou outra causa de integração do acórdão embargado" (RCand 95909, Rel. Francisco Mauro Ferreira Liberato,
Publicado em Sessão, Data 14/08/2014).
6. Conquanto inexistentes os fundamentos para a interposição, o manejo dos primeiros aclaratórios, de per si, não deve ser
entendido como de caráter meramente protelatórios, haja vista que não restou comprovada, no caso concreto, a litigância de
má-fé, não devendo ser acolhida a pretensão de aplicação de multa àembargante.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos
presentes embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a). Fortaleza, 28/09/2018 JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ
DE FREITAS
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ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMBARGANTE: LIBANIA MARIA DE SOUSA PAIVA LIMA
ADVOGADOS: George Emanuel Oliveira Silva e Carlos Frederico Benevides Nogueira
EMBARGADO: CÉLIO STUDART BARBOSA
ADVOGADOS: Raimundo Augusto Fernandes Neto e Vanessa de Oliveira Morais
EMBARGADO: PARTIDO VERDE - PV
ADVOGADOS: Amanda Gomes Albuquerque, Felipe Antônio de Castro Bezerra Morais Melo e João Pedro Pessoa Maia
Gurgel
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id 149352) interpostos por Libânia Maria de Sousa Paiva Lima em face de acórdão
desta Corte Eleitoral (id 147588), que, àunanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão
monocrática exarada por este relator (id 25392) que, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte autora, extinguiu, sem
resolução de mérito, representação para decretação da perda de mandato eletivo por infidelidade partidária de Célio Studart
Barbosa, vereador do município de Fortaleza(CE).
A embargante, segundo se colhe das razões recursais, propôs os aclaratórios para fins de integralização do julgado e
prequestionamento da matéria, rogando seja-lhe emprestado efeitos infringentes.
Nessa perspectiva, defendeu que o julgamento deste colegiado restou omisso porquanto “[...] não há NENHUMA análise que
se lastreia no artigo 4º, da Lei n.º 7.454/85, que necessariamente precisaria ser combinado com o art. 1º, §2º, da Res.
22.610/2007 –TSE, tese essa que foi apresentada a esse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral [...]”.
Aduziu que “[...] os precedentes do TSE não promoveram a análise do tema a partir da leitura do art. 4º, da Lei 7.454/85, há
notório distinguishing daqueles com o caso concreto apresentado àdecisão perante esse E. TRE/CE. E, ainda que se entenda
pela existência, haveria de se permitir uma análise mais profunda a partir desse novo viés dogmático, a autorizar o overruling.”
Outrossim, mais uma vez, sustentou a tese de que, na hipótese de vacância do cargo eletivo por infidelidade partidária, o
mandato deverá ser assumido pelo primeiro suplente da coligação.
Dispõe que o §1º do art. 927 do Código de Processo Civil remete àobservância do art. 489 do mesmo diploma legal com o
intuito de que argumentos novos autorizam a mudança de entendimento jurisprudencial e pleiteia que seja dada
fundamentação lastreada na análise dos argumentos jurídicos apresentados, com necessária profundidade.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja suprida a suscitada omissão, com reconhecimento da
legitimidade ativa da embargante e análise do mérito da discussão.
Regularmente intimado, os embargados apresentaram contrarrazões (id 151590 e id 151987), refutando os argumentos dos
aclaratórios e rogando pela aplicação de multa àembargante por se tratar de recurso meramente protelatório
O douto Procurador Regional Eleitoral emitiu parecer (id 153611) pelo conhecimento do recurso mas, no mérito, pelo seu não
provimento, mantendo-se o inteiro teor do acórdão prolatado.
Eis o breve relato.
Fortaleza, 30 de outubro de 2018.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600198-84.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMBARGANTE: LIBANIA MARIA DE SOUSA PAIVA LIMA
ADVOGADOS: George Emanuel Oliveira Silva e Carlos Frederico Benevides Nogueira
EMBARGADO: CÉLIO STUDART BARBOSA
ADVOGADOS: Raimundo Augusto Fernandes Neto e Vanessa de Oliveira Morais
EMBARGADO: PARTIDO VERDE - PV
ADVOGADOS: Amanda Gomes Albuquerque, Felipe Antônio de Castro Bezerra Morais Melo e João Pedro Pessoa Maia
Gurgel
VOTO
(FUNDAMENTAÇÃO, ART. 93, IX, DA CF’88)
Senhora Presidente. Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Libânia Maria de Sousa Paiva Lima
em face de acórdão desta Corte Eleitoral (id 147588), que, àunanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado
contra decisão monocrática exarada por este relator (id 25392) que, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte autora,
extinguiu, sem resolução de mérito, representação para decretação da perda de mandato eletivo por infidelidade partidária de
Célio Studart Barbosa, vereador do município de Fortaleza(CE).
ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estou conhecendo dos embargos, de modo que passo,
então, para análise do mérito.
MÉRITO
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Analisando-se os argumentos expendidos pela embargante, constata-se que o seu objetivo éapenas modificar o julgado,
reiterando argumentos incabíveis em sede de embargos de declaração.
Os pontos alegados como passíveis de omissão buscam contestar as razões de voto deste Relator, que foi acompanhado,
àunanimidade, pelo Tribunal.
Cabe referir que o acórdão desta Corte, ora vergastado, não merece nenhum reparo, o qual restou ementado nos seguintes
termos, verbis:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM REPRESENTAÇÃO. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. PRIMEIRO
SUPLENTE. COLIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRECEDENTES DO TSE. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento há muito pacificado no sentido de que “[a]penas o primeiro suplente do
partido detém legitimidade para pleitear a perda do cargo eletivo de parlamentar infiel àagremiação pela qual foi eleito, uma vez
que a legitimidade ativa do suplente condiciona-se àpossibilidade de sucessão imediata na hipótese da procedência da ação”
(Petição nº 3019, Acórdão, Relator(a) Min. Aldir Guimarães Passarinho Júnior, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 13/09/2010, Página 62).
2. In casu, a agravante pretendeu demonstrar que se encontra apta a figurar no polo ativo da representação porquanto, no seu
sentir, caso reconhecida a infidelidade do representado, assumirá, na condição de primeira suplente da coligação, o exercício
do mandato parlamentar, restando assim perfectibilizado o binômio necessidade-utilidade.
3. Constata-se, por meio da Certidão de id. 17782 e da Informação de id. 17783, que a recorrente foi eleita primeira suplente
de vereador do município de Fortaleza nas eleições municipais de 2016 pelo Partido da República (PR), sendo que, há prova
nos autos (id. 19261) a assentar que o representado foi eleito pelo Partido Solidariedade (SD).
4. Nos casos de suposta infidelidade partidária, quis o legislador que primeiramente o partido político lançasse mão do seu
direito de ação e, se assim o desejasse, pleiteasse perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda do cargo eletivo do
desertor, e, mais ainda, recompusesse o patrimônio jurídico que fora violado
5. Se o partido político queda-se inerte, fica claro que o interesse jurídico da perda do mandato do infiel passa a pertencer tão
somente ao primeiro suplente do partido traído, eis que éo efetivo titular do mandato. (Precedentes TSE).
6. Importante e central para o deslinde da questão relativa à(i)legitimidade do primeiro suplente da coligação, quando de
partido diverso pelo qual se elegeu o suposto trânsfuga, éa análise do que decidido nos Mandados de Segurança nºs. 30.260 e
30.272, no STF, em que a Suprema Corte cuidou de distinguir duas hipóteses diversas de vacância de mandato eletivo,
firmando o entendimento de que quando a vacância decorrer de troca de partido sem justa causa, o mandato continua
pertencendo ao partido, porque não se pode admitir a redução de sua representatividade na respectiva casa legislativa, em
favor de outro partido com o qual se coligou.
7. Por outro lado, quando ocorrer vacância regular, a cadeira vaga há de ser ocupada pelo primeiro suplente do partido ou da
coligação, se houver.
8. A vaga decorrente de eventual infidelidade partidária deve ser ocupada levando-se em conta a ordem de suplentes do
próprio partido político ao qual pertencia o parlamentar infiel, de sorte que falece legitimidade ativa ao primeiro suplente da
coligação quando filiado a outra agremiação partidária, o que éprecisamente a hipótese versada na presente demanda.
9. Com esteio no inciso V do art. 927 do Código de Processo Civil, a decisão agravada arraigou-se na jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais pátrios para
concluir que a agravante não se enquadra no rol de legitimados a propor representação por suposta infidelidade partidária do
vereador, ora agravado.
10. Agravo conhecido e não provido.”
As razões do não provimento do agravo interno para ratificar os termos da decisão que extinguiu a representação, sem
julgamento de mérito, em face da ilegitimidade ativa ad causam da representante, ora embargante, estão evidentes no voto
condutor.
Isso afirmo porquanto esta Corte, após debate do tema e lastreada nas razões então perfilhadas por este relator, decidiu que a
embargante não detinha legitimidade para figurar no polo ativo da representação por suposta infidelidade partidária do
embargado CELIO STUDART BARBOSA, consoante excerto do voto de mérito que agora reproduzo, o qual não deixa dúvidas
nesse aspecto. Veja-se:
“Aliás, ainda que supracitada decisão não tivesse objeto principal, mas apenas acessório, a questão em comento, ainda assim
não haveria impedimento a sua utilização como vetor interpretativo, nomeadamente, em razão de o decisum recorrido ter sido
firmado em decisões do STF oriundos de outros julgados, bem como jurisprudência estabilizada do egrégio TSE, inclusive,
recentemente reiterada, conforme AgR-Pet 1338, sessão 20/02/2018, Rel. Ministra Rosa Weber.
Assim, apesar de o entendimento jurisprudencial vastamente referido nas razões de decidir deste magistrado apresentar-se
suficiente para fundamentar a inexistência, in casu, de uma das condições para o desenvolvimento regular da presente ação,
entendo pertinente adentrar ao tema para esposar de forma percuciente meu entendimento particular sobre a matéria,
especialmente no que se refere aos legitimados legalmente a figurar no polo ativo das ações que suscitam a infidelidade
partidária dos detentores de mandato eletivo.
Consabido, o direito de ação, consectário de diversos princípios constitucionais, entre os quais o da inafastabilidade da
jurisdição, assegura ao seu titular a prerrogativa de acessar ao Poder Judiciário para lhe exigir seja deduzida tutela jurisdicional
apta a lhe garantir pleno e eficaz usufruto do objeto jurídico demandado.
Sob esse prisma, percebe-se que o titular do direito de ação pretende que, por meio de provimento jurisdicional, seja-lhe
reconhecido e/ou devolvido direito material que, no seu sentir, foi-lhe surrupiado.
Com efeito, a todos égarantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional do Estado. Contudo, para se
encontrar apto a conduzir o processo, a parte deve ter interesse concreto no resultado da demanda.
Como leciona Fred Didier Júnior1 “[…] ninguém está autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão,
relacionada a qualquer objeto litigioso. Impõe-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica
afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Surge, então, a noção de legitimidade ad causam.”
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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É justamente neste ponto a irresignação da agravante, visto que este relator compreendeu, estreme de dúvidas, que não lhe
subsiste a legitimidade ad causam para figurar no polo ativo da representação que aqui se trata.
Nesse cenário, importa consignar que o art. 1° da Resolução TSE n° 22.610/2007, que disciplina o processo de perda de cargo
eletivo, dispõe em primeiro plano que “O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da
perda do de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa”.
Após, o §2° do indigitado art. 1°, prevendo a possível inércia (ou não interesse) da agremiação partidária na contenda, amplia o
leque de legitimados e prescreve que se o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação,
poderá ainda fazê-lo, em 30 (trinta) dias, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público eleitoral.
A agravante pretendeu demonstrar que se encontra apta a figurar no polo ativo da representação porquanto, no seu sentir,
caso reconhecida a infidelidade do representado, assumirá, na condição de primeira suplente da coligação, o exercício do
mandato parlamentar, restando assim perfectibilizado o binômio necessidade-utilidade.
Porém, não éassim. Para deslinde do imbróglio, inicialmente cabe referir que, na espécie, incontroverso não se tratar de
possível vacância regular de mandato eletivo. Tal assertiva revela-se importante visto que, nesses casos, factível a assunção
do mandato pelo primeiro suplente de um dos partidos integrantes da outrora coligação. Nessas hipóteses, na verdade,
inexiste perda de mandato, nem assunção definitiva da cadeira. Tão somente há substituição, em tese, temporária do titular da
cadeira parlamentar.
De outra banda, nos casos de alegada infidelidade partidária, quis o legislador que primeiramente o partido político lançasse
mão do seu direito de ação e, se assim o desejasse, pleiteasse perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda do cargo
eletivo do desertor, e, mais ainda, recompusesse o patrimônio jurídico que fora violado.
Se assim não o fosse, qual seria a utilidade do provimento judicial? A vazia decretação da perda do mandato sem mais
nenhum efeito jurídico? Por óbvio, que o partido político interessado pretende que um seu correligionário assuma a cadeira do
infiel.
Em determinadas situações, pode o partido político entender, por convicções próprias ou por interesses particulares, que não
lhe seria conveniente a recuperação do mandato. E, mantendo-se inerte a agremiação partidária, o ministério público eleitoral
poderia atuar como defensor dos interesses gerais do cidadão eleitor, assim como, também, o detentor de interesse jurídico.
Neste caso (de inércia do partido político), fica claro que o interesse jurídico da perda do mandato do infiel passa a pertencer
tão somente ao primeiro suplente do partido traído, eis que, como visto, éo efetivo titular do mandato.
Ora, de outro modo não poderia ser. A existência da coligação partidária éefêmera, formada com o tão só propósito de união
de forças na disputa eleitoral, por interesses que somente aos partidos coligantes cabem deliberar.”
Com efeito, o acórdão éclaro e abordou o tema com bastante profundidade, estabelecendo que, na esteira de precedentes do
TSE, o primeiro suplente da coligação não detém interesse jurídico em demandar perda de cargo por infidelidade partidária e,
por via de consequência, éparte ilegítima para propor representação sob esse fundamento.
Em verdade, a embargante irresignada com as razões de decidir pugna pela mudança do decisum em face dos argumentos
que entende serem capazes de infirmar o julgado, o que não éviável nesta via eleita.
Em vista disso, percebe-se que inexiste no acórdão vergastado qualquer omissão, sendo incabíveis, por conseguinte, o manejo
dos presentes embargos de declaração.
Ademais, ressalte-se que não cabem aclaratórios para demandar pronunciamento quando o julgador já detém argumentos
capazes para firmar as razões de decidir. Nessa direção pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1.Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (g.n.)
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 002781280.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado
de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o
polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS nº 21.315/DF, Primeira Seção, Relª. Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3ª Região,
publicado DJe de15/06/2016).
Efetivamente, a insatisfação com a solução judicial dada àcausa deve ser objeto de recurso próprio, não servindo os embargos
para rediscussão ou apenas para fins de prequestionamento.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ANTECIPADA. SÍTIO. MINISTÉRIO.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração prestam-se apenas para sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, ou ainda corrigir
meros erros materiais no aresto embargado. Não se permite, nessa seara, a rediscussão do mérito de questões já apreciadas
pelo decisum recorrido.
2. Não se admitem embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando não existem vícios na decisão
embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
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(Embargos de Declaração em Recurso em Representação nº 295549, Acórdão de 01/09/2011, Relator(a) Min. MARCELO
HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, Publicação: DJE –Diário da Justiça Eletrônico, Data 22/09/2011, Página 55.)
ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam para juntada de documento imprescindível para o deferimento do pedido de
registro de candidatura;
2. Na espécie, a reapreciação da matéria já decidida não se adéqua ao cabimento dos embargos de declaração, nos termos do
art. 275 do Código Eleitoral.
3. A ausência de documentação essencial, bem como o pagamento da multa eleitoral após o pedido de registro de candidatura
constituem óbice ao registro de candidatura.
3. O mero intento prequestionatório não tem força bastante para ensejar o acolhimento dos embargos, se não verificada
omissão ou outra causa de integração do acórdão embargado. (Precedente TSE, ED-AgR-REspe, Acórdão 33579, Santo
Antônio do Tauá –PA, Rel. Min. Fernando Gonçalves, PSESS –Publicado em Sessão, Data 13/11/2008).
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
(REGISTRO DE CANDIDATURA nº 95909, Relator(a) FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Publicação: PSESS –
Publicado em Sessão, Data 14/08/2014)
No mais, deixo de aplicar multa suscitada pelo embargado, porquanto, apesar de inexistentes os fundamentos para sua
interposição, o manejo destes primeiros aclaratórios, de per si, não deve ser entendido como de caráter meramente
protelatório, haja vista que não restou comprovada, no caso concreto, a litigância de má-fé, consoante jurisprudência firmada
sobre a questão que a seguir reproduzo:
ELEIÇÕES 2012. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO, VEREADOR E
ENTÃO PREFEITO. ABUSO DE PODER, CONDUTAS VEDADAS E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
1. Não são protelatórios os primeiros embargos de declaração opostos, especialmente quando o tema neles versado
éenfrentado no julgamento. Precedentes. Recurso provido para afastar a pecha de protelatórios e, consequentemente, a multa
imposta. (grifei)
2. As hipóteses de conduta vedada previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm natureza objetiva. Verificada a presença dos
requisitos necessários àsua caracterização, a norma proibitiva reconhece-se violada, cabendo ao julgador aplicar as sanções
previstas nos §§4º e 5º do referido artigo de forma proporcional. Precedentes.
3. No caso dos autos, éincontroversa a demissão de 22 servidores temporários após a realização do pleito e antes da posse
dos eleitos, ficando caracterizada a ofensa ao inciso V do art. 73 da Lei das Eleições.
4. Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, énecessário que, no momento da
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeada ou subvencionada pelo Poder Público, ocorra o uso
promocional em favor de candidato, partido político ou coligação.
5. A indevida utilização de poucas requisições para abastecimento de combustível que teriam sido destinadas aos carros de
som utilizados em campanhas eleitorais não se enquadra na hipótese de conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97, seja por não se tratar de bem ou serviço de caráter social, seja em razão de não ter sido identificado o uso
promocional no momento da entrega ou do abastecimento. A jurisprudência do TSE épacífica no sentido de que as hipóteses
de condutas vedadas são de legalidade estrita. Precedentes.
6. Os fatos considerados pelo Tribunal Regional Eleitoral tanto quanto àdemissão de 22 servidores após as eleições quanto em
relação ao uso de duas requisições de combustível emitidas pela Administração Pública não são suficientes para que se afirme
que houve a quebra da normalidade e da legitimidade das eleições com gravidade suficiente para ensejar a cassação dos
diplomas dos candidatos eleitos.
7. Para que a prova testemunhal possa ser considerada robusta e apta para fundamentar decisão condenatória por infração ao
art. 41-A da Lei nº 9.504/97, énecessário que ela seja corroborada por outros elementos de prova testemunhais ou
documentais que afastem qualquer dúvida razoável sobre a caracterização do ilícito. Na hipótese de captação ilícita realizada
por terceiro, éessencial a demonstração do vínculo do terceiro com o candidato e a anuência deste com a prática.
Recursos especiais interpostos no REspe nº 530-67 providos em parte.
Recursos especiais interpostos no REspe nº 531-52 providos.
Ações cautelares julgadas procedentes.
(Recurso Especial Eleitoral nº 53067, Acórdão de 07/04/2016, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Data 02/05/2016, Página 52-54 )
Recurso Especial. Provimento. Multa por litigância de má-fé excluída. Agravo Regimental. Caráter protelatório dos embargos
de declaração e incidência dos Verbetes nºs 279 e 7 das Súmulas do STF e STJ, respectivamente.
Não-ocorrência.
Ausência de declaração de caráter procrastinatório dos Embargos.
Para reconhecimento do caráter protelatório dos Embargos, impõe-se não só a declaração de serem protelatórios, mas que
haja fundamentação específica e autônoma. (grifei)
Agravo regimental desprovido.
(AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 25013, Acórdão nº 25013 de 01/07/2005, Relator(a) Min.
LUIZ CARLOS LOPES MADEIRA, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 23/09/2005, Página 125 RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Volume 17, Tomo 1, Página 253 )
Com essas considerações, repiso, não subsiste a presença de omissão ou de qualquer outro vício no mencionado aresto.
Em face do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço dos presentes
embargos declaratórios, por tempestivos, mas nego-lhes provimento, mantendo-se, in totum, a decisão vergastada
Écomo voto, Senhor(a) Presidente.
Fortaleza, 30 de outubro de 2018.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator.
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EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600198-84.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
EMBARGANTE: LIBANIA MARIA DE SOUSA PAIVA LIMA
ADVOGADOS: George Emanuel Oliveira Silva e Carlos Frederico Benevides Nogueira
EMBARGADO: CÉLIO STUDART BARBOSA
ADVOGADOS: Raimundo Augusto Fernandes Neto e Vanessa de Oliveira Morais
EMBARGADO: PARTIDO VERDE - PV
ADVOGADOS: Amanda Gomes Albuquerque, Felipe Antônio de Castro Bezerra Morais Melo e João Pedro Pessoa Maia
Gurgel
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
aos presentes embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Composição: DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, JUIZ CÁSSIO FELIPE GOES PACHECO, JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA, JUIZ
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ TIAGO ASFOR ROCHA LIMA E JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO
SCORSAFAVA.
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR.
SESSÃO DE 30/10/2018.
Processo 0602933-90.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602933-90.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE
- CE15877, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535, FABIO NEVES
MOREIRA - CE25439
REPRESENTADO: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRAO
Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Verifico a perda superveniente do objeto, o provimento jurisdicional pleiteado éa abstenção de veiculação de propaganda
eleitoral.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita na televisão referente aos cargos objeto desta demanda, a pretensão da parte não mais pode ser
atingida ou compensada no atual estágio, de modo que um possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não
lograria mais o objetivo visado. Quanto a este ponto, a jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a
prestação jurisdicional que busca obter abstenção de veiculação de propaganda eleitoral após a realização das eleições, pois,
de fato, nenhum efeito prático poderia advir do pronunciamento judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
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Com efeito, o pleito ocorreu no último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do direito pleiteado. Neste
sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto no art.
485, VI, do Novo CPC c/c art. 42, X, do Regimento Interno do TRE/CE.
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se. Expedientes necessários.
Fortaleza, 26 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Processo 0601899-80.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0601899-80.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DANIELA LIMA DA ROCHA
REPRESENTANTE: LUIZ CRESCENCIO PEREIRA JUNIOR
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LUIZ CRESCENCIO PEREIRA JUNIOR - CE5023
REPRESENTADO:
EUNICIO
LOPES
DE
OLIVEIRA,
COLIGAÇÃO
"A
FORÇA
DO
POVO"
MDB/PHS/AVANTE/SOLIDARIEDADE/PSD/PSC/PODE/PRB
Advogados do(a) REPRESENTADO: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, ANDERSON QUEIROZ COSTA CE32535, FABIO NEVES MOREIRA - CE25439, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, TIBERIO DE MELO
CAVALCANTE - CE15877 Advogados do(a) REPRESENTADO: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE - CE15877, NATHAN
RECAMONDE LUCENA - CE35177, FABIO NEVES MOREIRA - CE25439, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535,
VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665
DECISÃO
Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, formulada por LUIZ CRESCÊNCIO PEREIRA JUNIOR, candidato a
Deputado Federal pelo PHS, com o número 3111, em face da “A Força do Povo”, formada pelos partidos políticos MDB, PHS,
AVANTE, SD, PSD, PODEMOS e PRB, bem como contra o candidato ao Senado da República EUNÍCIO OLIVEIRA,
pretendendo, liminarmente, a suspensão da veiculação da propaganda eleitoral do representante vinculada com a candidatura
do senhor Eunício Oliveira ao cargo de Senador da República, sob a alegativa de que não apoia referido candidato àeleição
majoritária por diferenças ideológicas.
No mérito, requer que a presente representação seja julgada procedente, a fim de proibir em definitivo a veiculação da
propaganda irregular da candidatura do representante a deputado federal vinculada àcandidatura do Senhor EUNÍCIO
OLIVEIRA ao cargo de Senador da República, posto que não existe qualquer identidade ideológica, partidária e política entre
ambos.
A tutela de urgência requerida foi indeferida por meio da Decisão ID 126348.
Citados, a Coligação “A Força do Povo” (MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PODEMOS/PRB) e EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
apresentaram peça de defesa única sob ID 132904, na qual suscitam preliminarmente o indeferimento da inicial por interesse
de agir, haja vista que o representante éfiliado e faz parte da Coligação “A Força do Povo”, pela qual concorre àvaga de
Deputado Federal, tendo sido acordado por todos os presentes em Convenção Partidária do Partido Humanista da
Solidariedade (PHS) que a indicação àprimeira vaga de Senador recairia sobre o nome do Senador Eunício Lopes de Oliveira.
Alegam que não cabe ao representante decidir quais candidatos àmajoritária de sua coligação irão aparecer ao fundo de sua
propaganda eleitoral, tendo em vista a decisão em convenção partidária de apoio àprimeira vaga de Senador ao candidato
Eunício Lopes Oliveira.
Sustenta ainda que não há qualquer irregularidade na propaganda combatida, já que há permissão legal de conter cartaz ou
fotografia do candidato majoritário nas propagandas dos candidatos proporcionais a ele coligados, a fim de declarar apoio
formalmente, conforme art. 53-A, caput, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Requer, assim, o acolhimento da preliminar suscitada de modo a extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.
300 do CPC c/c arts. 96, §1º, da Lei nº 9.504/97 e art. 7º da Resolução TSE nº 23.547/2017, bem como, caso não haja
acolhimento da preliminar, seja a presente representação julgada totalmente improcedente, tendo em vista que não há
qualquer vedação legal para a veiculação de candidatos a eleição majoritária em propagandas de candidatos a eleição
proporcional desde que pertencentes a partidos coligados, uma vez que se trata de matéria interna corporis.
O Partido Humanista da Solidariedade –PHS, em petição de ID 133241, declara que “o Dr. Luiz Crescencio Pereira Júnior, é
regularmente filiado ao Partido, sendo candidato àDeputado Federal com o nº 3111, e que durante a convocação dos
candidatos da coligação para gravação da propaganda politica, custeada pela candidatura majoritária da coligação, o candidato
acima citado não questionou oficialmente esta agremiação partidária sobre a presença ou não do Senador Eunício Oliveira na
propaganda política."
Com vista, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela improcedência da representação. (ID 143027)
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se a existência de óbice ao conhecimento da presente demanda, qual seja, a perda
superveniente do objeto. No caso dos autos, a decisão liminar já havia sido indeferida por se tratar, em tese, de matéria interna
corporis entre candidato e coligação.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita na televisão referente aos cargos concorrentes no âmbito regional, e sobretudo quanto ao cargo
de deputado federal, a pretensão da parte não mais pode ser atingida ou compensada no atual estágio, de modo que um
possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não lograria mais o objetivo visado. Quanto a este ponto, a
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jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a prestação jurisdicional que busca regularizar propaganda em
horário eleitoral gratuito após a realização das eleições, pois, de fato, nenhum efeito prático poderia advir do pronunciamento
judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
Com efeito, avoco os autos, na fase em que se encontram, porquanto já encerrado o período de propaganda eleitoral em rede
de rádio e televisão, bem como já realizado o pleito do último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do
direito pleiteado. Neste sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento,
consoante o disposto no art. 485, VI, do Novo CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os presentes autos.
Fortaleza, 26 de outubro de 2018.
JUIZ DANIELA LIMA DA ROCHA Relator.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Processo 0601857-31.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0601857-31.2018.6.06.0000 - Sobral - CEARÁ
ORIGEM: Sobral
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: MOSES HAENDEL MELO RODRIGUES
Advogados do(a) REPRESENTANTE: MANOEL DE CASTRO CARNEIRO NETO - CE16086, CAMILA CARVALHO GOMES CE32221
REPRESENTADO: FRANCISCO REMEDIOS PINTO DE SOUSA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogados do(a) REPRESENTADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA SP266298, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS
- SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, JANAINA CASTRO FELIX
NUNES - SP148263, DANIELLE DE MARCO - SP311005, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436, CARINA BABETO
CAETANO - SP207391, CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES - SP333346
DECISÃO
Verifico a perda superveniente do objeto, o provimento jurisdicional pleiteado éa concessão do direito de resposta.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, o pleito referente aos cargos
objeto desta demanda ocorreu no último dia 07 de outubro, a pretensão da parte não mais pode ser atingida ou compensada
no atual estágio, de modo que um possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não lograria mais o objetivo
visado. Quanto a este ponto, a jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a prestação jurisdicional que
busca obter direito de resposta após a realização das eleições, pois, de fato, nenhum efeito prático poderia advir do
pronunciamento judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
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Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
Neste sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto
no art. 485, VI, do Novo CPC
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se. Expedientes necessários.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Fortaleza, 23 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
Processo 0602917-39.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602917-39.2018.6.06.0000 - São Gonçalo do Amarante - CEARÁ
ORIGEM: São Gonçalo do Amarante
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: AVELINO FORTE FILHO
Advogado do(a) REPRESENTANTE: NAYARA FACANHA NOGUEIRA COSTA FEITOSA - CE23596
REPRESENTADO: JOAO BATISTA GOMES MOTA
Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Verifico a perda superveniente do objeto, o provimento jurisdicional pleiteado éa abstenção de veiculação de propaganda
eleitoral.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período eleitoral
referente aos cargos objeto desta demanda, a pretensão da parte não mais pode ser atingida ou compensada no atual estágio,
de modo que um possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não lograria mais o objetivo visado. Quanto a este
ponto, a jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a prestação jurisdicional que busca obter abstenção de
veiculação de propaganda eleitoral após a realização das eleições, pois, de fato, nenhum efeito prático poderia advir do
pronunciamento judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
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Com efeito, o pleito ocorreu no último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do direito pleiteado. Neste
sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto no art.
485, VI, do Novo CPC c/c art. 42, X, do Regimento Interno do TRE/CE.
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se. Expedientes necessários.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Processo 0602954-66.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602954-66.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE
- CE15877, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535, FABIO NEVES
MOREIRA - CE25439
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REGINAURO SOUSA NASCIMENTO
Advogados do(a) REPRESENTADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688,
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, DANIELLE DE
MARCO - SP311005, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILA DE
ARAUJO GUIMARAES - SP333346 Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Trata-se de representação eleitoral da Coligação Majoritária "A Força do Povo",com pedido de liminar. contra Facebook
Serviços Online do Brasil e Sargento Reginauro, candidato primeiro suplente a Senador pelo PROS- Partido Republicano da
Ordem Social.
O candidato em questão divulgou em redes sociais propaganda eleitoral paga negativa contra o candidato ao Senado Eunício
Oliveira, consistente em vídeo com ofensas àreputação e idoneidade do candidato. O vídeo foi patrocinado pelo Facebook,
possuindo cento e vinte mil visualizações.
A Lei Eleitoral, no artigo 57-C, reproduzida na Resolução TSE nº 23.551/2007, artigo 24, veda a veiculação de qualquer
propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, mas este tão somente com o fim de
promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, não prejudicá-los. O vídeo e demais postagens em questão, com
impulsionamento patrocina são claramente vedados pela legislação eleitoral.
A liminar concedida, para de logo impedir maiores prejuízos àcandidatura ofendida, determinou que os representados
promovam
a
imediata
remoção
dos
conteúdos
impugnados
(https://www.facebook.com/reginaurosousaoficial/videos/508019249660403, sob pena de multa diária de R$ 5000,00 (cinco mil
reais), ante a iminência do término da propaganda.
Em sede de defesa, o FACEBOOK BRASIL informou que contatou os Operadores do Site Facebook1, os quais verificaram que
o conteúdo considerado ilícito, localizado na URL mencionada, já se encontrava indisponível quando do recebimento da ordem
judicial. Requereu, dessa forma, seja declarado o cumprimento da ordem exarada, com o afastamento da incidência de
quaisquer sanções
O representado REGINAURO SOUSA NASCIMENTO não apresentou defesa àrepresentação.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável àprocedência da representação.
Relatado. Decido.
Observa-se pelas mídias acostadas a infração àlegislação eleitoral, tratando-se de conteúdos patrocinados, espécie de
propaganda paga na internet, permitida, em princípio, pela legislação eleitoral.
Não se pode perder de vista, entretanto, que o chamado impulsionamento pago de conteúdo na internet deve cingir-se aos
contornos delineados nos parágrafos do art. 57-C da Lei das Eleições e do art. 24, da Resolução TSE nº 23.551/2017.
A Lei Eleitoral veda a propaganda paga na internet excetuando o impulsionamento eletrônico, nos termos do dispositivo a
seguir transcrito:
Art. 57-C. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de
conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de
conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
§3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de
internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
A mesma norma vem reproduzida no art. 24 da Resolução TSE nº 23.551/2017:
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Art. 24. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de
conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações
e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
§1º (...)
§2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de
conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §2º).
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de
internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações (Lei nº 9.504/1997, art.
57- C, §3º).
§4º O representante do candidato a que alude o caput se restringe àpessoa do administrador financeiro da respectiva
campanha.
§5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão
"Propaganda Eleitoral".
Consoante se observa do §3º, do art. 57-C, da Lei 9.504/1997, reproduzido na referida Resolução o impulsionamento previsto
no caput do dispositivo deve, dentre outras exigências, ter como único fim o de promover ou beneficiar candidatos e sua
agremiação, sendo, portanto, a modalidade de propaganda impulsionada que épermitida na internet.
Interpretação a contrario sensu, portanto, conduz àconclusão de que a Lei Eleitoral veda impulsionamento de conteúdo
negativo, qual seja, aquele conteúdo que possui como temática a exposição dos defeitos, falhas ou imperfeições de candidato
oponente, seja do ponto de vista pessoal, administrativo ou como pessoa pública.
Configura-se a propaganda irregular. A postagem éclaramente patrocinada e tal modalidade de divulgação épermitida sob
condições taxativas previstas na legislação, qual seja, uma finalidade específica de promover ou beneficiar candidato ou
agremiação partidária. No entanto, sabe-se não ser possível abranger nesse conceito a propaganda negativa que visa tão
somente desqualificar o adversário, conforme aconteceu no caso em tela.
Nesse sentido, colhe-se o julgado:
Ementa:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET.
IMPULSIONAMENTO NEGATIVO. OFENSA A HONRA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 57-C DA LEI 9.504/97. EXTRAPOLAÇÃO
DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.
1. Configuração de propaganda eleitoral ofensiva em rede social Facebook, por impulsionamento negativo.
2. Irregularidade da propaganda negativa, evidente propósito de macular honra de candidato, não podendo ser confundida a
ofensa perpetrada com mera crítica àatuação política do recorrido.
3. Existe viabilidade na legislação para remover da internet conteúdos ofensivos divulgados por meio de impulsionamento,
conforme a disciplina do art. 57-C e 57-D da Lei nº 9.504/97.
4.Liberdade de expressão se vê limitada por restrições necessárias, em uma sociedade democrática, de proteger a reputação
e os direitos de outras pessoas, não se estendendo àdivulgação de notícias inverídicas ou ofensivas àhonra de terceiros.
5. Não Provimento. Procedência da Representação.
(TRE-Pe - Rp - 602618-56.2018.617.0000 - recife/PE - ACÓRDÃO n 060261856 de 01/10/2018 - Relator(a) STÊNIO JOSÉ DE
SOUSA NEIVA COÊLHO. Publicação em 01/10/2018.)
Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, julgo PROCEDENTE a presente representação,
confirmando a liminar concedida em seus termos.
DETERMINO, ainda, que seja aplicada a multa prevista no §2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97, no seu valor mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a ser suportada pelo candidato Representado REGINAURO SOUSA NASCIMENTO, em razão de ter
sido o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 26 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
Processo 0602993-63.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PETIÇÃO Nº 0602993-63.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Nathan Recamonde Lucena, Tibério de Melo Cavalcante, Fábio Neves
Moreira e Anderson Queiroz Costa
INTERESSADO: WAGNER SOUSA GOMES
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. NOTÍCIA-CRIME. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA FRAUDULENTA. ART. 33, §4º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. DEPUTADO ESTADUAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937. PRECEDENTE STF. RESTRIÇÃO
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DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento restritivo em relação ao foro por prerrogativa de função, ao firmar as
seguintes teses, sem modulação de efeitos, cujos reflexos já projetam-se para os processos em andamento a partir de
3/5/2018: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de
intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada
em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo." (AP 937
QO/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018, Informativo 900).
2. Sob esse prisma, em razão do princípio da simetria, a tese definida na supracitada Questão de Ordem éaplicável aos casos
de competência constitucional pertinentes ao foro por prerrogativa de função. Precedentes STJ, AgRg na APn 866/DF,
INQUÉRITO nº 3731 –TRE/MG, Inquérito 6676.2018, TRE/CE).
3. Na espécie, a conduta alegadamente criminosa imputada ao noticiado, divulgação de pesquisa fraudulenta, por óbvio, não
ocorreu em função do cargo e nem se relacionou às funções do ofício de Deputado Estadual ocupado pelo noticiado, devendose aplicar a mesma ratio decidendi enfeixada na tese adotada pelo STF, ao caso em escrutínio.
4. Incompetência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral.
5. Declinação da competência para a supervisão judicial do procedimento investigatório, com a imediata remessa do feito, para
distribuição, a um dos juízos eleitorais situados em Fortaleza(CE).
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em reconhecer a incompetência do
Tribunal Regional Eleitoral para a supervisão judicial do procedimento investigatório que resultar desta notícia-crime,
determinando a imediata remessa do feito, para distribuição, a um dos juízos eleitorais situados em Fortaleza(CE) , nos termos
do voto do(a) Relator(a). Fortaleza, 25/10/2018 JUIZ(A) ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PETIÇÃO Nº 0602993-63.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Nathan Recamonde Lucena, Tibério de Melo Cavalcante, Fábio Neves
Moreira e Anderson Queiroz Costa
INTERESSADO: WAGNER SOUSA GOMES
RELATÓRIO
Tratam os autos de Notícia-Crime formulada pela COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA “A FORÇA DO POVO”, formada pelos partidos
políticos MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB, nas eleições de 2018, nos termos do art. 356 e seguintes do
Código Eleitoral, em desfavor de WAGNER SOUSA GOMES, candidato eleito ao cargo de Deputado Federal, visando a
apuração e instauração de Ação Penal Pública pela suposta prática pelo noticiado de crime de divulgação de pesquisa
fraudulenta (art. 33, §4º da Lei 9.504/1997) através de páginas oficiais de campanha do noticiado nas redes sociais
INSTAGRAM e FACEBOOK.
Segundo o noticiante, o noticiado teria divulgado em seus perfis nas redes sociais mencionadas pesquisa fraudulenta
concernente a intenções de votos ao cargo de Senador nas Eleições 2018 –Ceará.
Recebidos os autos, de imediato determinei a remessa dos autos ao crivo da digna Procuradoria Regional Eleitoral que assim
se manifestou:
“[…] Examinando os fatos relatados, entendo que há indícios do cometimento do delito mencionado, os quais devem ser
averiguados. No entanto, entendo também que não recai sobre este Tribunal Regional Eleitoral a competência para supervisão
judicial do procedimento investigatório no presente caso, tendo em vista que, apesar do suposto ofensor, Wagner Sousa
Gomes, ocupar cargo de Deputado Estadual, o que lhe concederia prerrogativa de foro perante este tribunal, o delito não foi
praticado no exercício das funções do cargo, fator que, nos termos do novo entendimento expresso pelo Supremo Tribunal
Federal na AP 937 QO/RJ, écondição para a prerrogativa de foro junto aos tribunais.
Desta feita, requer o Ministério Público Eleitoral o reconhecimento da incompetência deste Juízo para supervisão judicial do
feito, remetendo-o para distribuição entre os juízos das zonas eleitorais situadas nesta capital.”
Éo relato.
Fortaleza, 25 de outubro de 2018.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator.
PETIÇÃO Nº 0602993-63.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Nathan Recamonde Lucena, Tibério de Melo Cavalcante, Fábio Neves
Moreira e Anderson Queiroz Costa
INTERESSADO: WAGNER SOUSA GOMES
VOTO
(Fundamentação, art. 93, IX, da CF’88)
Trago àdeliberação colegiada notícia-crime formulada pela Coligação Majoritária “A FORÇA DO POVO”, formada pelos
partidos políticos MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB, em face do então candidato ao cargo de Deputado
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Federal (eleito) WAGNER SOUSA GOMES, conhecido popularmente como Capitão Wagner, por suposto crime tipificado no
art. 33, §4o, da Lei n. 9.504/97 que consistiu, segundo o relato da noticiante, na divulgação de pesquisa fraudulenta (art. 33,
§4º da Lei 9.504/1997) através de páginas oficiais de campanha do noticiado nas redes sociais INSTAGRAM e FACEBOOK,
referente a intenções de votos ao cargo de Senador nas Eleições 2018 –Ceará.
O Ministério Público Eleitoral, ao ter conhecimento da presente notitia criminis, afirmou haver indícios da prática do delito
imputado, mas que, todavia, a competência para supervisão judicial do procedimento investigatório não seria deste órgão
Colegiado e sim dos juízos eleitorais de primeiro grau situados em Fortaleza(CE), eis que o caso incide no precedente firmado
pelo STF na AP 937 QO/RJ, uma vez que, a despeito do noticiado exercer, àépoca dos fatos, o cargo de Deputado Estadual, o
suposto delito não foi praticado no exercício das funções do cargo, não se lhe aplicando a prerrogativa de foro.
Conforme éde sabença pública e notória, o noticiado exerce, atualmente, mandato de Deputado Estadual e, de tal sorte, faria
jus àprerrogativa de foro em caso de eventual e futura submissão a persecução penal perante este órgão judiciário de 2o grau.
Com efeito, partilho do entendimento adotado pelo Ministério Público Eleitoral uma vez que o suposto delito não teve relação
direta com o exercício do mandato de Deputado Estadual. Trata-se de evento, supostamente, criminoso que não guarda
qualquer relação de pertinência ou conexão com as atribuições do ofício parlamentar exercido pelo noticiado, pois teria sido
perpetrado em página pessoal do noticiado em contexto de sua campanha eleitoral.
De modo que, a meu sentir, a situação narrada na presente notícia-crime se amolda ao precedente firmado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no julgamento da AP 937 QO/RJ, Relator o e. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, que fixou as
seguintes teses, sem modulação de efeitos, cujos reflexos já projetam-se para os processos em andamento a partir de
3/5/2018:
"(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às
funções desempenhadas; e
(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a
competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro
cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo."
Portanto, com a nova exegese dada ao art. 102, ‘b’, da Carta Magna, pelo Supremo Tribunal Federal, promoveu-se a redução
do suporte fático do foro por prerrogativa de função, de forma que a competência para julgamento de autoridades que tenham
supracitado foro, aplicam-se às situações em que os crimes sejam cometidos durante o exercício do cargo e que estejam
relacionados com as funções exercidas.
A propósito, trago àcolação ementa da decisão, verbis:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO
POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. ESTABELECIMENTO
DE MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os
praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir
o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. Éque a prática atual não realiza adequadamente
princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a
responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema
penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções - e não
ao fim ilegítimo de assegurar impunidade - éindispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o
exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação
àsociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou
idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material- i.e., a que os protege por suas opiniões, palavras e votos àexigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou
interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes.
lI. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações
finais, a competência para processar e julgar ações penais - do STF ou de qualquer outro órgão - não será mais afetada em
razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência
desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a
efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.
Precedentes.
IlI. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas
aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução
processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar
e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava,
qualquer que seja o motivo".
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas
pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior.
8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256a Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu
ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1a
instância.
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(STF, tese definida na AP 937 - QO/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 03/05/2018, DJe 11105/2018,
Informativo 900).
Sob esse prisma, em razão do princípio da simetria, a tese definida na supracitada Questão de Ordem éextensível aos casos
de competência constitucional pertinentes ao foro por prerrogativa de função.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente, perfilhou o entendimento da Suprema Corte no julgamento do AgRg na
APn 866/DF:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ANALISAR SUA PRÓPRIA COMPETÊNCIA. REGRA DA KOMPETENZ-KOMPETENZ. LIMITAÇÃO DO FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 105, I, "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRINCÍPIO REPUBLICANO. GOVERNADOR DE ESTADO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA APENAS AOS CASOS DE
DELITOS PRATICADOS EM RAZÃO E NO EXERCÍCIO DO CARGO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SIMÉTRICA DO
ART. 102, I, "B" E "C", EM RELAÇÃO AO ART. 105, I, "A", CF. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
EXCELSO PRETÓRIO. MESMA RATIO DECIDENDI. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO (ONDE EXISTE A
MESMA RAZÃO FUNDAMENTAL, PREVALECE A MESMA REGRA DE DIREITO). AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O fato de a regra de competência estar prevista em texto constitucional não pode representar óbice àanálise, por esta Corte
de Justiça, de sua própria competência, sob pena de se inviabilizar, nos casos como o dos autos, o exercício deste poder
dever básico de todo órgão julgador, impedindo o imprescindível exame deste importante pressuposto de admissibilidade do
provimento jurisdicional.
2. Todo e qualquer magistrado deve aplicar o direito, de acordo com a incidência das normas jurídicas, sempre tendo em conta
as regras e os princípios previstos na Constituição da República, sem o que restaria inviabilizada a própria interpretação
sistemática do ordenamento jurídico.
3. O foro especial no âmbito penal éprerrogativa destinada a assegurar a independência e o livre exercício de determinados
cargos e funções de especial importância, isto é, não se trata de privilégio pessoal. O princípio republicano écondição essencial
de existência do Estado de Direito, razão pela qual o republicanismo caminha, pari passu, com a supressão dos privilégios,
devendo ser afastadas da interpretação constitucional os princípios e regras contrários ao elemento axiológico da igualdade.
4. O art. 105, I, "a", CF consubstancia exceção àregra geral de competência, de modo que, partindo-se do pressuposto de que
a Constituição éuna, sem regras contraditórias, deve ser realizada a interpretação restritiva das exceções, com base na análise
sistemática e teleológica da norma.
5. Desse modo, ao art. 105, I, "a", da Constituição Federal, deve ser conferida interpretação de forma a atender o princípio
republicano, do qual écorolário a vedação de privilégios de qualquer espécie, com ênfase na interpretação restritiva das
exceções, segundo a qual o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do
cargo e relacionados às funções desempenhadas.
6. Somente com uma interpretação simétrica dos arts. 102, I, "b" e "c" e 105, I, "a", da Lei Fundamental, conferindo a mesma
solução jurídica a casos análogos, será possível afirmar que esta Corte Superior proferiu decisão consistente e aceitável
racionalmente, duas condições indispensáveis àtarefa de julgar, para que se realize a função socialmente integradora da
ordem jurídica e a pretensão de legitimidade do direito.
7. As mesmas razões fundamentais - a mesma ratio decidendi - que levaram o Excelso Pretório, ao interpretar o art. 102, I, "b"
e "c", da CF, a restringir as hipóteses de foro por prerrogativa de função são, todas elas, aplicáveis ao caso em apreço,
justificando, dessa forma, que seja atribuído ao art. 105, I, "a", da Lei Fundamental, interpretação simétrica àquela conferia pelo
Supremo Tribunal Federal às suas competências originárias.
8. Assim, éde se conferir ao enunciado normativo do art. 105, I, "a", da CF, o mesmo sentido e alcance atribuído pelo Supremo
Tribunal Federal ao art. 102, I, "b" e "c", restringindo-se, desse modo, as hipóteses de foro por prerrogativa de função perante o
STJ àquelas em que o crime for praticado em razão e durante o exercício do cargo ou função - no caso concreto, o de
Governador de Estado -, porquanto "onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito".
9. Destarte, reconhecida a incompetência do Superior Tribunal de Justiça, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas
Criminais da Capital do Estado da Paraíba, e posterior prosseguimento da presente ação penal perante o juízo competente.
10. Agravos regimentais a que se nega provimento.
(STJ, Corte Especial, AgRg na APn 866/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 20/06/2018, DJe 03/08/2018).
Igualmente, as Cortes Regionais adotaram o mesmo posicionamento da Mais Alta Corte da Justiça do Brasil, senão vejamos:
Questão de ordem. Inquérito Policial. Suposta prática de crime do art. 350 do Código Eleitoral por Prefeito Municipal. Declínio
da competência para a primeira instância. Restrição do foro por prerrogativa de função pelo STF. Suscitada pelo Procurador
Regional Eleitoral. Acolhida. Alegação de fato superveniente, consistente no julgamento do STF na QO-AP nº 937/RJ, fixando
entendimento restritivo acerca do foro por prerrogativa de função, limitado aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas. Extensão a Prefeitos. Possibilidade. Aplicação pelo STJ do novo entendimento para
as ações penais originárias envolvendo Governador e Conselheiro do Tribunal de Contas da União. Em observância aos
princípios da isonomia e da simetria na organização da Federação, há de ser aplicada a mesma ratio decidendi na
interpretação do art. 29, X, da CRFB. Denúncia por crime cometido na prestação de contas das eleições de 2016, no exercício
do mandato de Prefeito, mas sem nenhuma relação com atos próprios de gestão municipal. Declínio da competência para o
Juízo da 277ª Zona Eleitoral, de Uberaba.
(INQ - INQUÉRITO nº 3731 - uberaba/MG Acórdão de 22/08/2018 Relator(a) ANTÔNIO AUGUSTO MESQUITA FONTE BOA,
Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 160, Data 31/08/2018)
AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ARTIGO 299 DO CÓDIGO ELEITORAL - QUESTÃO DE ORDEM - COMPETÊNCIA FATO OCORRIDO DURANTE O PROCESSO ELEITORAL DE 2012 - ATUAL PREFEITO MUNICIPAL DIPLOMADO EM 2016
- APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO EM QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937/RJ DO STF - VOTO TESE APLICAÇÃO A TODOS OS AGENTES PÚBLICOS - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO RESTRITO AOS CRIMES
COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO EM CURSO E EM RAZÃO DELE - PRINCÍPIO DA
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SIMETRIA - APLICAÇÃO DO ART. 489, §1º, VI DO NCPC - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ÀZONA ELEITORAL DE
ORIGEM.
1 Acata-se o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que "para assegurar que a prerrogativa de
foro sirva ao papel constitucional de garantir o livre exercício das funções - e não ao fim ilegítimo da impunidade -,
éindispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo" (QO na AP 937/RJ).
2 O julgamento oriundo da QO na AP 937/RJ, por se constituir em um voto-tese, e pelos seus próprios fundamentos, aplica-se
a todos os detentores do denominado foro por prerrogativa de função, independente de serem parlamentares ou não.
3. Ainda que se entendesse de forma diversa, a decisão oriunda da QO na AP 937/RJ deve ser estender a todos os detentores
do denominado foro por prerrogativa de função, em decorrência do princípio da simetria, conforme precedentes do STJ (AP nº
856 e 866).
4. Obrigatoriedade de aplicação do precedente oriundo da QO na AP 937/RJ por esta Corte, em decorrência da disposição
contida no §1º, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.
5. Determinação da remessa dos autos àZona Eleitoral de Origem.
(AP - Ação Penal nº 465 –colíder/MT, Acórdão nº 26681 de 10/07/2018, Relator(a) ULISSES RABANEDA DOS SANTOS Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 2723, Data 30/08/2018, Página 4-5)
AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DEPUTADA DISTRITAL. FORO POR PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO. AÇÃO PENAL 937. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA.
1. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento da Ação Penal 937, o foro por prerrogativa de função
somente deve ser mantido se os crimes cometidos por parlamentar federal tiverem ocorrido no exercício do cargo e em razão
das funções a ele relacionadas.
2. Os fatos delituosos imputados a Deputada Distrital foram supostamente cometidos antes do exercício do atual mandato,
quando concorria ao pleito eleitoral de 2010, de modo que, por simetria constitucional, édevido o declínio de competência para
o juízo de primeira instância processar e julgar a ação penal.
3. Preliminar de incompetência reconhecida.
(TRE/DF, Ação Penal nº 3478, Relatora CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS, Relator Designado
EVERARDO GUEIROS, DJE de 21/06/2018).
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ELEITORAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM
INQUÉRITO. PREFEITO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. RESTRIÇÃO DO FORO
POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. RECENTE ENTENDIMENTO DO STF (AP N° 937 - QO). APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
SIMETRIA. LIMITAÇÃO DO FORO ESPECIAL ÀS HIPÓTESES DE CRIMES ELEITORAIS PRATICADOS NO CARGO E EM
RAZÃO DELE. BAIXA DOS FEITOS CRIMINAIS EM SITUAÇÕES DIVERSAS. ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM.
REMESSA AO JUÍZO ELEITORAL COMPETENTE.
1- Com base no princípio da simetria, éde rigor alinhar-se àratio decidendi de recente entendimento do Supremo Tribunal
Federal firmado no âmbito do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n° 937 (reI. Ministro Roberto Barroso, j.
3.5.2018), para restringir a competência pela prerrogativa de função deste Tribunal aos delitos supostamente praticados no
cargo e em razão do cargo da autoridade detentora de foro especial.
2- Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas,
monocrática ou colegiadamente, por este Tribunal. Como resultado, cumpre ao respectivo Relator determinar a baixa das
ações penais nas quais as partes ainda não tenham sido intimadas para apresentar alegações finais, bem como dos inquéritos
tão logo estes lhe sejam conclusos.
3- Questão de ordem acolhida. Determinação de baixa ao juízo de primeira instância competente.
(TRE/RN, Inquérito n° 8436, Relator WLADEMIR SOARES CAPISTRANO, DJe 23/05/2018).
Na mesma esteira, éa jurisprudência desta Corte Eleitoral, litteris:
EMENTA: INQUÉRITO POLICIAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. FORO
POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENTÃO CANDIDATO E ATUAL PREFEITO. RECENTE ENTENDIMENTO DO STF (AP
N° 937QOIRJ). PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INCOMPETÊNCIA DO TRE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO
JUÍZO COMPETENTE.
1. Trata-se de pedido de "autorização para instauração de inquérito policial", apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
com o fim de investigar possível prática de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), dentre outras pessoas, por então
candidato e atual prefeito.
2. O Supremo Tribunal Federal conferiu novo entendimento sobre a competência para julgamento de autoridades que tenham
foro por prerrogativa de função, delimitando sua aplicação aos casos em que os crimes sejam cometidos durante o exercício
do cargo e que estejam relacionados com as funções exercidas (STF, tese definida na AP nº 937 - QO/RJ, ReI. Min.
ROBERTO BARROSO, julgamento em
03/05/2018, DJe 11/05/2018, Informativo 900).
3. Em face do princípio da simetria, a tese definida na referida Questão de Ordem éaplicável às hipóteses de competência
constitucional que tratam de foro por prerrogativa de função. Precedentes: STJ, Corte Especial, AgRg na APn 866/DF;
TRE/DF, Ação Penal n° 3478; TREIRN, Inquérito n° 8436; TRE/CE, Ação Penal nO6965.
4. Declinação da competência para supervisão judicial do inquérito, com remessa dos autos ao Juízo da 92a Zona Eleitoral
(Barro), competente.
(Inquérito 6676.2018, Relator Alcides Saldanha Lima, julgado 16/08/2018, DJe 20/08/2018).
A conduta alegadamente criminosa imputada ao noticiado, por óbvio, não ocorreu em função do cargo e nem se relacionou às
funções do cargo de Deputado Estadual ocupado pelo noticiado, devendo-se aplicar a mesma ratio decidendi enfeixada na
tese adotada pelo STF, ao caso em escrutínio.
Não subsiste, assim, a prerrogativa de foro a atrair a competência deste órgão judiciário de 2o grau para supervisão de
eventual procedimento investigatório resultante da presente notícia-crime;
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Dispositivo
Assim, senhora Presidente, voto no sentido de reconhecer a incompetência deste e. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para
a supervisão judicial do procedimento investigatório que resultar desta notícia-crime, determinando a imediata remessa do
feito, para distribuição, a um dos juízos eleitorais situados em Fortaleza(CE).
Écomo voto, Senhora Presidente.
Fortaleza, 25 de outubro de 2018.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Relator
EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0602993-63.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
REQUERENTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Nathan Recamonde Lucena, Tibério de Melo Cavalcante, Fábio Neves
Moreira e Anderson Queiroz Costa
INTERESSADO: WAGNER SOUSA GOMES
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em reconhecer a incompetência
do Tribunal Regional Eleitoral para a supervisão judicial do procedimento investigatório que resultar desta notícia-crime,
determinando a imediata remessa do feito, para distribuição, a um dos juízos eleitorais situados em Fortaleza(CE), nos termos
do voto do(a) Relator(a).
Composição: DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, JUIZ CASSIO FELIPE GOES PACHECO, JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA, JUIZ
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ TIAGO ASFOR ROCHA LIMA E JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO
SCORSAFAVA.
Procurador Regional Eleitoral: ANASTACIO NOBREGA TAHIM JUNIOR
SESSÃO DE25/10/2018
Processo 0601686-74.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0601686-74.2018.6.06.0000 - Maracanaú - CEARÁ
ORIGEM: Maracanaú
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: JULIO CESAR COSTA LIMA JUNIOR
Advogado do(a) REPRESENTANTE: BRUNO QUEIROZ DE FREITAS - CE23151
REPRESENTADO: JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO, ROBERTO SOARES PESSOA, FERNANDA ENEIDA PESSOA
CARACAS DE SOUZA LITISCONSORTE PASSIVO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) REPRESENTADO: ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA - CE9694 Advogado do(a) REPRESENTADO:
ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA - CE9694 Advogados do(a) REPRESENTADO: ADRIANO FERREIRA GOMES SILVA CE9694, FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA VIANA - CE15287 Advogados do(a) LITISCONSORTE PASSIVO: SILVIA
MARIA CASACA LIMA - SP307184, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA SP266298, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES SP317372, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, DANIELLE DE MARCO - SP311005, CELSO DE FARIA
MONTEIRO - SP138436, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES - SP333346
SENTENÇA
Tratam os autos de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência inibitória por propaganda eleitoral irregular na
internet interposta por JÚLIO CÉSAR COSTA LIMA FILHO, candidato a Deputado Estadual pela COLIGAÇAO PPS/PRTB/PPL,
em face de JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO, Prefeito do Município de Maracanaú/CE, ROBERTO SOARES PESSOA,
candidato a Deputado Federal pelo PSDB, FERNANDA ENEIDA PESSOA CARACAS DE SOUZA, candidata a Deputada
Estadual pelo PSDB e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 13.347.016/001-17 com supedâneo nos seguintes dispositivos: art. 57-C da Lei 9.504/97 e art. 24 caput da
Resolução 23.551/2017 do TSE.
Na exordial, o representado alegou que na "rede social mantida pelos Representados - perfil
https://www.facebook.com.br/firmocarmuça" foi veiculada a "existência de propaganda paga de cunho eleitoral [...]em
desconformidade com a legislação eleitoral, consubstanciada no fato de que a página no Facebook do primeiro representado
tem se utilizado ativamente do recurso publicitário [...] de patrocinar sua página, visando promover a mais ampla divulgação
entre os usuários da rede mediante remuneração do Facebook".
Indicou a "legitimidade passiva do Facebook, por ser ele o provedor de aplicação da internet", por estar "habilitado a excluir do
perfil do primeiro representado o patrocínio do conteúdo eleitoral impugnado" e por "permitir a veiculação na rede da
propaganda irregular noticiada".
Apontou, como beneficiários das postagens, os representados Roberto Soares Pessoa e Fernanda Pessoa, pela existência de
"propaganda de cunho eleitoral [...] com fotos dos atos de campanha com a participação dos três primeiros representados".
Pugnou que não se trata de cercear "a liberdade de expressão", mas que se ultrapassou "o limite da liberdade de informação"
e se violou "frontalmente os ditames da legislação eleitoral, ao desequilibrar a isonomia da disputa entre os candidatos".
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Pediu antecipação dos efeitos da tutela específica, com fins de determinar "a imediata exclusão do perfil particular
https://www.facebook.com/firmocamurça, de toda a propaganda eleitoral na modalidade de patrocínio em razão da vedação
contida no art. 57-C da Lei nº 9.504/97, bem como o provedor de conteúdo do Facebook forneça, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, todos os dados dos equipamentos utilizados para a criação e a manutenção das aludidas postagens, em
especial o correspondente “IP” (Internet Protocol ou Protocolo da Internet), utilizados pelos administradores nas últimas
atualizações, contendo logs com data e hora de cada acesso".
Requereu, ainda, a "exclusão de todas as postagens compartilhadas por outros usuários, que tenham origem no perfil do
usuário https://www.facebook.com/firmocamurça" e a aplicação de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia
de descumprimento da decisão judicial.
Ao fim, rogou pela procedência da representação em todos os seus termos e a aplicação de sanção pecuniária prevista no art.
57-C da Lei nº 9504/97.
A liminar pretendida, por força do disposto no art. 57-C da Lei n.º 9.504/97 combinado com o art. 57-B, IV, b, restou deferida
para determinar: 1 - que o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, tome as
devidas providências para tornar indisponível no perfil particular https://www.facebook.com/firmocamurça, todas as mensagens
com propaganda eleitoral patrocinadas;
2 –que JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO se abstenha de contratar impulsionamento para veicular propaganda eleitoral.
Em sede de Contestação os representados ROBERTO SOARES PESSOA, JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO e FERNANDA
ENEIDA PESSOA CARACAS DE SOUZA requerem que seja a presente representação julgada improcedente ,e isentados de
qualquer sanção, alegando a inexistência de prática de propaganda eleitoral irregular.
Em sua defesa, o FACEBOOK BRASIL informa que contatou os Operadores do Site Facebook, os quais verificaram que a URL
informada nos autos refere-se a um perfil, necessitando-se, entretanto, da indicação da correspondente URL, comprometendose, dessa forma, a contatar os Operadores do Site Facebook para indisponibilizar, em até 24 (vinte e quatro) horas, os aludidos
conteúdos específicos ou prestar outras informações que este d. Juízo entenda como pertinentes, assim que o Representante
indicar a URL da página efetivamente responsável pelos 02 (dois) anúncios e os respectivos links (URLs específicas) dos
conteúdos forem indicados nos autos
Com vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável àprocedência parcial da representação, aplicando-se a sanção
prevista na lei exclusivamente ao representado José Firmo Camurça.
Relatado. Decido.
Observa-se pelas mídias acostadas a infração àlegislação eleitoral., tratando-se de conteúdos patrocinados, espécie de
propaganda paga na internet, permitida, em princípio, pela legislação eleitoral.
Não se pode perder de vista, entretanto, que o chamado impulsionamento pago de conteúdo na internet deve cingir-se aos
contornos delineados nos parágrafos do art. 57-C da Lei das Eleições e do art. 24, da Resolução TSE nº 23.551/2017.
A Lei Eleitoral veda a propaganda paga na internet excetuando o impulsionamento eletrônico, nos termos do dispositivo a
seguir transcrito:
Art. 57-C. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de
conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de
conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
§3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de
internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
A mesma norma vem reproduzida no art. 24 da Resolução TSE nº 23.551/2017:
Art. 24. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de
conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações
e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
§1º (...)
§2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de
conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §2º).
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de
internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações (Lei nº 9.504/1997, art.
57- C, §3º).
§4º O representante do candidato a que alude o caput se restringe àpessoa do administrador financeiro da respectiva
campanha.
§5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão
"Propaganda Eleitoral".
Consoante se observa do §3º, do art. 57-C, da Lei 9.504/1997, reproduzido na referida Resolução o impulsionamento previsto
no caput do dispositivo deve, dentre outras exigências, ter como único fim o de promover ou beneficiar candidatos e sua
agremiação, sendo, portanto, a modalidade de propaganda impulsionada que épermitida na internet.
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Interpretação a contrario sensu, portanto, conduz àconclusão de que a Lei Eleitoral veda impulsionamento de conteúdo
negativo, qual seja, aquele conteúdo que possui como temática a exposição dos defeitos, falhas ou imperfeições de candidato
oponente, seja do ponto de vista pessoal, administrativo ou como pessoa pública.
Configura-se a propaganda irregular. A postagem éclaramente patrocinada e tal modalidade de divulgação épermitida sob
condições taxativas previstas na legislação, qual seja, uma finalidade específica de promover ou beneficiar candidato ou
agremiação partidária. No entanto, sabe-se não ser possível abranger nesse conceito a propaganda negativa que visa tão
somente desqualificar o adversário, conforme aconteceu no caso em tela.
Nesse sentido, colhe-se o julgado:
Ementa:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET.
IMPULSIONAMENTO NEGATIVO. OFENSA A HONRA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 57-C DA LEI 9.504/97. EXTRAPOLAÇÃO
DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.
1. Configuração de propaganda eleitoral ofensiva em rede social Facebook, por impulsionamento negativo.
2. Irregularidade da propaganda negativa, evidente propósito de macular honra de candidato, não podendo ser confundida a
ofensa perpetrada com mera crítica àatuação política do recorrido.
3. Existe viabilidade na legislação para remover da internet conteúdos ofensivos divulgados por meio de impulsionamento,
conforme a disciplina do art. 57-C e 57-D da Lei nº 9.504/97.
4.Liberdade de expressão se vê limitada por restrições necessárias, em uma sociedade democrática, de proteger a reputação
e os direitos de outras pessoas, não se estendendo àdivulgação de notícias inverídicas ou ofensivas àhonra de terceiros.
5. Não Provimento. Procedência da Representação.
(TRE-Pe - Rp - 602618-56.2018.617.0000 - recife/PE - ACÓRDÃO n 060261856 de 01/10/2018 - Relator(a) STÊNIO JOSÉ DE
SOUSA NEIVA COÊLHO. Publicação em 01/10/2018.)
Ante o exposto, julgou procedente a presente representação, confirmando a liminar concedida em seus termos.
DETERMINO, ainda, que seja aplicada a multa prevista no §2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97, no seu valor mínimo de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a ser suportada pelo candidato Representado JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO, em razão de ter sido
o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 25 de outubro de 2018.
JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO Relator.
Processo 0602815-17.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602815-17.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Francisco Maia Pinto Filho
RECORRIDO: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Nathan Recamonde Lucena,
Anderson Queiroz Costa e Tibério de Melo Cavalcante
EMENTA
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. COMITÊ ELEITORAL. FACHADA. PAINÉIS.
JUSTAPOSIÇÃO. EFEITO OUTDOOR. LIMITE JURISPRUDENCIAL. ACIMA DE 4M2. ART. 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.551/2017 REPRODUZIDO NO ART. 39, §8º, DA LEI Nº 9.504/97.
1. Évedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, ou de peças publicitárias que, justapostas, se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor.
2. No caso, o uso de painéis justapostos afixados em fachada de comitê eleitoral gera o efeito visual de outdoor, o que afronta
o art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.551/2017 reproduzido no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97.
3. Os recentes julgados deste TRE-CE, do TSE e de outros regionais estão a considerar como parâmetro a medida acima de
4m2 a ser utilizado para averiguação do efeito visual de outdoor.
4. Manutenção da decisão recorrida que condenou o recorrente ao pagamento de multa eleitoral.
5. Recurso conhecido e desprovido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Fortaleza, 27/10/2018 JUIZ(A) DANIELA LIMA DA ROCHA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602815-17.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Francisco Maia Pinto Filho
RECORRIDO: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Nathan Recamonde Lucena,
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Anderson Queiroz Costa e Tibério de Melo Cavalcante
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto por LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO contra a sentença que julgou
procedente representação por propaganda irregular mediante o uso de painéis com efeito outdoor, com a aplicação da
penalidade de multa no valor mínimo legal de 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 21 da Resolução TSE nº
23.551/2017, reproduzido na regra geral do art. 39, §8º, da Lei 9.504/97.
Em suas razões, o recorrente aduz que a propaganda afixada no comitê central do candidato seguiu a jurisprudência do
egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que considera efeito outdoor artefatos que ultrapassem a medida de 20m2,
conforme julgados no Recurso Eleitoral nº 10924, Relator Alcides Saldanha Lima , DJE 26/07/2017; Recurso Eleitoral nº 12619,
Relator Francisco Mauro Ferreira Liberato, DJE 07/04/2017 e Recurso Eleitoral nº 38758, Relatora Kamile Moreira Castro, DJE
01/02/2017.
Argumenta que o layout da publicidade, a fim de adequar àlegislação eleitoral e conforme orientação do TRE-CE, não
ultrapassa dimensões superiores a 20m2 ou apresentam justaposição que cause efeito visual único, por isso a utilização nos
painéis de cores distintas como verde, roxo e laranja, imagens diferentes e expresso distanciamento entre os cartazes.
Sustenta ainda que pelos primados da segurança jurídica e da proteção da confiança nas decisões dos Tribunais Eleitorais,
maximizado pelo art. 16 da Lei Fundamental, que exige não somente anterioridade, mas anualidade da própria legislação, a
jurisprudência consolidada neste Regional autorizava em 2017, menos de um ano antes do pleito, propaganda eleitoral, em
comitê central, que não ultrapasse 20m2.
Requer, assim, que seja conhecido e provido o recurso para afastar multa imposta ao recorrente.
Citado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme Certidão ID 152779.
Consta dos autos manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que “a fotografia colacionada aos autos demonstra
que foram afixados painéis roxos e verdes justapostos na fachada do comitê, gerando inegável efeito de outdoor. De fato,
embora não tenha sido realizada nenhuma diligência no local a fim de aferir as dimensões da propaganda, épossível estimar a
área total dos painéis tomando como parâmetro objetos próximos, tais como os veículos estacionados em frente ao prédio. De
outra parte, ainda que os painéis afixados possuíssem área inferior a 4m2, tem-se que subsiste o efeito visual único e
impactante decorrente da propaganda.”
Éo relatório adotado.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602815-17.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Francisco Maia Pinto Filho
RECORRIDO: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Nathan Recamonde Lucena,
Anderson Queiroz Costa e Tibério de Melo Cavalcante
VOTO
Inicialmente, conheço do recurso porque próprio e tempestivo, passando ao exame do mérito.
Em relação às Eleições Gerais de 2018, a propaganda eleitoral foi regulamentada pela Resolução TSE nº 23.551/2017, que a
respeito da matéria em análise estabelece o seguinte:
Art. 21. Évedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os
partidos políticos, as coligações e os candidatos àimediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §8º).
§1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda que, justapostas,
se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator àmulta prevista neste artigo.
§2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do §1º não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
Já a Lei Federal nº 9.504/97 ao dispor sobre o tema:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não depende de
licença da polícia.
[...]
§8º Évedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os
partidos, as coligações e os candidatos àimediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Cumpre destacar a diferenciação que se faz entre a propaganda eleitoral mediante outdoor e o chamado efeito outdoor de
propaganda.
O conceito de outdoor corresponde às peças publicitárias de grandes dimensões, sobretudo placas modulares, dispostas em
locais de grande visibilidade, como àmargem de vias públicas.
A propaganda eleitoral mediante outdoor está proibida desde 2006, por força da Lei nº 11.300/2006, que revogou o art. 42 da
Lei nº 9.504/97, que disciplinava a propaganda eleitoral mediante tal artefato publicitário, bem como acrescentou o §8º ao art.
39 da Lei das Eleições.
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No tocante ao “efeito outdoor”, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a legislação eleitoral vetou a divulgação
de propaganda em formato que se assemelhe ou gere efeito de outdoor, mesmo nas fachadas dos comitês, a fim de que sejam
evitados o abuso e o desequilíbrio na disputa eleitoral” (AgRg-Al 72-95/1VIG, Rei. Mm. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de
20/11/2017) e “o comitê de campanha ébem privado e não se enquadra como bem de uso comum, segundo a ampliação
estabelecida no art. 37, §4º, da Lei 9.504/97 em relação àqueles bens definidos no Código Civil, isso porque, além de não se
ajustar àdescrição específica de livre acesso dos cidadãos e em locais de alta frequência, constitui bem privado com
vinculação direta àcampanha eleitoral, colidindo frontalmente com objetivo da norma quanto ao equilíbrio dos meios de
propaganda e àgarantia de maior igualdade entre os candidatos ao pleito.” (AgRg-Al 60-67/SP, Rei. Mm. Admar Gonzaga, DJe
de 19.9.2017)
Ainda nesse viés jurisprudencial da Corte Superior Eleitoral, écerto que restará caracterizado o mencionado efeito outdoor
sempre que as placas ultrapassarem a dimensão de 4m² (quatro metros quadrados):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
BENS PARTICULARES. RETIRADA QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DA MULTA. PRECEDENTES. COMITÊ ELEITORAL.
PLACAS EM DIMENSÃO SUPERIOR A 4M². IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JUSTAPOSIÇÃO DE PLACAS. EFEITO
VISUAL ÚNICO SEMELHANTE A OUTDOOR. CONFIGURADO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO: MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso de bens particulares, tal como ocorre na hipótese dos autos, a retirada da propaganda eleitoral irregular não afasta
a aplicação da multa.
2. As regras relativas àpropaganda eleitoral, inclusive a que diz respeito ao limite da dimensão máxima das placas para
veiculação, também se aplicam aos comitês eleitorais.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu pela irregularidade da propaganda
porque foi demonstrada a caracterização de efeito visual único assemelhado a outdoor.
4. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, sendo absolutamente
indispensável o cotejo analítico de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados.
5. Agravo regimental desprovido
(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 376002 - GOIÂNIA - GO - Acórdão de 12/12/2013 - Relator(a) Min.
Laurita Hilário Vaz - DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 29, Data 11/02/2014, Página 37
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. FACHADA DE COMITÊ. OUTDOOR. SÚMULA 24/TSE. RETIRADA. INAFASTABILIDADE DE MULTA. SÚMULA
48/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. A teor do art. 10, §1º, da Res.-TSE 23.457/2015, configura propaganda eleitoral proibida em sede de comitê de campanha
aquela que se "assemelhe ou gere efeito de outdoor". (grifei)
2. Na espécie, o TRE/MG assentou que "as fotografias de fls. 6, 11 e 12 deixam inconteste o impacto visual único da
propaganda ora analisada".
3. Entender de maneira diversa demanda, como regra, reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária,
a teor da Súmula 24/TSE.
4. Nos termos da Súmula 48/TSE, "a retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não écapaz de
elidir a multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97".
5. Recurso especial a que se nega seguimento.
(TSE - RESPE: 836120166120018 Dourados/MS 78722017, Relator: Min. Jorge Mussi, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data
de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 16/02/2018 - Página 21-23)
Nessa perspectiva, cumpre ressaltar, como bem destacou o eminente relator Desembargador Haroldo Correia de Oliveira
Máximo, no Mandado de Segurança nº 0601691-96.2018.6.06.0000, que a Consulta TSE nº 1274/2006 foi respondida no
sentido de que a caracterização de outdoor está confirmada pelo tamanho acima de 4m2 (quatro metros quadrados), e "não
20m2 (vinte metros quadrados), conforme passou a aplicar equivocadamente neste Regional":
POSSIBILIDADE. VEICULAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. LEI Nº 11.300/2006. AFIXAÇÃO. PLACA. BENS DE DOMÍNIO
PRIVADO. LIMITAÇÃO. TAMANHO.
A fixação de placas para veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares épermitida, com base no §2º do art. 37 da
Lei nº 9.504/97.
Só não caracteriza outdoor a placa, afixada em propriedade particular, cujo tamanho não exceda a 4m².
Àluz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, éadmissível, em propriedade particular, placa de tamanho igual ou
inferior a 4m².
O tamanho máximo de 4m² para placas atende ao desiderato legal, na medida em que, em função de seu custo mais reduzido,
não patenteia o abuso de poder econômico e o desequilíbrio entre os competidores do jogo eleitoral.
Os abusos serão resolvidos caso a caso, servindo o tamanho de 4m² como parâmetro de aferição.
(TSE - CONSULTA nº 1274, Resolução nº 22246 de 08/06/2006, Relator(a) Min. CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS
BRITTO, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 31/07/2006, Página 1.)
Nesse contexto, o eminente desembargador em sua decisão faz referência aos autos do Recurso Eleitoral nº 46643.2016.6.06.0006, julgado na data de 28 de agosto de 2018, de Relatoria do Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava,
cujo teor peço vênia para transcrever:
A despeito do entendimento desta Corte, existem julgados do Tribunal Superior Eleitoral, acerca do tema, que destacam a
necessidade de que sejam verificadas as características e/ou impacto visual decorrentes da propaganda para que seja ou não
equiparada a outdoor, em regra, adotando como parâmetro o limite de 4m². Colaciono:
ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. MULTA. ART. 37, §1º, DA LEI
Nº 9.504/1997. DESPROVIMENTO.
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1.Nem toda propaganda eleitoral que ultrapassa 4m² deve ser automaticamente apenada com base no art. 39, §8º, da Lei das
Eleições; épreciso que seja equiparada a outdoor em razão de suas características e/ou impacto visual. Diante das premissas
contidas no acórdão, não épossível novo enquadramento jurídico dos fatos. Incide na espécie a Súmula nº 279/STF.
2.Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, as multas em decorrência de propaganda eleitoral irregular devem ser aplicadas
individualmente aos candidatos responsáveis e/ou beneficiados. Contudo, em razão das peculiaridades do caso e tendo em
vista o que delineado no acórdão, inviável proceder àanálise, de forma individualizada, quanto ao benefício e/ou a
responsabilidade de cada representado pela propaganda.
Para a eventual alteração da conclusão do Regional, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, o que não
éviável na instância especial.
3.Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial apontada, pois aborda as mesmas teses relativas àviolação àlei em
relação às quais incide a Súmula nº 279/STF.
4.Agravo desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 69830, Acórdão de 17/11/2016, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA
MENDES, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 25, Data 03/02/2017, Página 120) Negritei
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 4M². PLACAS. EFEITO VISUAL ÚNICO ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM
PARTICULAR. COMITÊ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA IRREGULAR.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ. RETIRADA DA
PROPAGANDA IRREGULAR NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no conjunto, estas ultrapassam o limite de 4m² em razão do seu
efeito visual único éirregular, independentemente se ladeadas ou intercaladas por
espaços vazios. Precedente: AgR-REspe n° 166141/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16.6.2015.
2.A regularização de propaganda eleitoral em bem particular que ultrapassa a dimensão de 4m2 não afasta a aplicação da
multa prevista no art. 37, §§1º e 2º, da Lei nº 9.504/97 (AgR-REspe nº 6738-81/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29.8.2013; e
AgR-AI n° 129-41/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 14.8.2013).
3.No caso examine, a) o Tribunal de origem entendeu configurada a propaganda irregular em virtude do efeito visual único das
placas assemelhado a outdoor. b) a modificação deste entendimento demandaria necessariamente o reexame do conjunto
probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso especial, a teor das Súmulas nos 7 do STJ e 279 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 131664, Acórdão de 12/11/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 08/03/2016) Negritei
Quanto àalegada divergência jurisprudencial, cabe destacar que a jurisprudência como fonte secundária do direito eleitoral não
se submete ao ditame do princípio da anualidade ao qual as leis que alteram o processo eleitoral estão regidas. Todavia, como
técnica de interpretação, a jurisprudência exige tempo para que seja considerada sedimentada diante de entendimentos
constantemente reiterados, sem que para isso torne-se imutável, mas, sim, previsível, principalmente diante de um direito
dinâmico e apto a atualizações constantes como o direito eleitoral. Assim preceitua Adriana Soares Alcântara em artigo
intitulado “A formação da jurisprudência eleitoral: necessidade de reflexão e coerência”, na coletânea de Tratado de Direito
Eleitoral, Tomo 1, Direito Constitucional Eleitoral, de coordenação do Ministro Luiz Fux, Luiz Fernando Casagrande Pereira e
Walber de Moura Agra1:
“Observa-se, pois, no fazer eleição e a cada pleito realizado, o surgimento de novas regras, novas possibilidades, novos
enquadramentos de condutas e de procedimentos que operacionalizam o processo eleitoral. (…) Citam-se os outdoors que,
permitidos a princípio, com sorteio de locais de maior visibilidade, foram vedados com a edição da Lei nº 11.300 de 2006. Com
a proibição os candidatos passaram a pintar longas extensões de muros e novas expressões foram criadas, tais como “efeito
visual de outdoor” ou “efeito análogo a outdoor”, que exigiam uma carga de subjetividade para condenação. A jurisprudência
vai se acomodando às condutas praticadas no decorrer dos processos eleitorais.
(…)
Não se olvida que a uniformidade dos entendimentos e mesmo a sua positivação, resultante da reiteração nos julgados,
deixam transparecer certa previsibilidade durante determinado período. Nesse interregno o entendimento éabsorvido pelos
jurisdicionados e se sabe, em nome da segurança jurídica, qual o posicionamento adotado pelas diversas instâncias em que
tramita o processo eleitoral. Éa previsibilidade.”
Dessa forma, o recorrente baseou-se em entendimentos até então seguidos e adotados por este Regional, mas que vigoraram
em pleitos anteriores ao vigente. Portanto, valeu-se da previsibilidade de entendimento jurisprudencial, mas que diante do
caráter atualizador da interpretação jurisprudencial na seara eleitoral, os recentes julgados deste TRE-CE, do TSE e de outros
regionais estão a considerar como parâmetro a medida acima de 4m2 a ser utilizado para averiguação do efeito visual de
outdoor. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDAS ELEITORAIS
IRREGULARES. PLACAS JUSTAPOSTAS QUE EXCEDERAM 4M2. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. ARTS. 37, §§1º E 2º,
DA LEI 9.504/97 E 12, §1º, DA RES.-TSE 23.404/14. DESPROVIMENTO.
1. Évedada a justaposição de placas de propaganda em bens particulares, em tamanho superior a 4m², com efeito visual de
outdoor, nos termos do art. 12, §1º, da Res.-TSE 23.404/2014 e da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Considerando que o TRE/PA assentou de forma expressa tal circunstância, decidir de modo diverso demandaria reexame de
fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 137940 - BOA VISTA - RR Acórdão de 19/04/2018.
Relator(a) Min. Jorge Mussi. Publicação: DJE –Diário de justiça eletrônico, Tomo 115, Data 13/06/2018, Página 35)
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
PLACA EM FACHADA DO COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. DIMENSÃO SUPERIOR A
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2018, Número 223

Fortaleza, terça-feira, 6 de novembro de 2018

Página 29

QUATRO METROS QUADRADOS. PARÂMETRO DE LIMITE ESTABELECIDO JURISPRUDENCIALMENTE. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O §1º do art. 10 da Resolução TSE nº 23.457/2015 prevê autorização para que propaganda na fachada de comitê central de
campanha contenha apenas a designação do comitê, o nome e o número do candidato;
2. A fixação de propaganda em comitê central, de propaganda de campanha com tamanho superior a 4m² configura prática
ilícita incursa no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97;
3. Inexistência de definição legal acerca das dimensões que caracterizam um outdoor. Persistência da jurisprudência anterior
às leis nºs 12.034/2009 e 13.165/2015;
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-GO. RE - RECURSO ELEITORAL n 33840 –Porteirão/GO. ACÓRDÃO n 280/2018 de 23/07/2018. Relator(a) MARCELO
ARANTES DE MELO BORGES. Publicação: DJ –Diário de Justiça, Tomo 136, Data 27/07/2018, Página 3/6)
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA POLÍTICA. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRAZO DE 24 HORAS. MERA PUBLICAÇÃO EM CARTÓRIO. FORA DO PERÍODO
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO EFETIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. MENÇÕES
CONTRADITÓRIAS. PROVA INEXISTENTE. NECESSIDADE. ELEIÇÃO NÃO PERTINENTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO. ASSINATURA. INICIAL. CÓPIA DIGITALIZADA. ENTENDIMENTO DO STF. PROMOTOR
PÚBLICO. IDENTIFICAÇÃO. PREVALÊNCIA DO CONTEÚDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROPAGANDA EM COMITÊ DE
CAMPANHA. VÁRIOS ARTÍFICIOS PROPAGANDÍSTICOS. CONJUNTO. EFEITO DE OUTDOOR. CONSTATAÇÃO. VISUAL
ÚNICO. DESPROVIMENTO.
1. O prazo de 24 horas para interpor recurso da sentença relativa àpropaganda não pode ser contado da mera publicação do
decisório no Cartório Eleitoral quando não se tratar de período eleitoral. O entendimento contrário seria totalmente
desarrazoado, pois não se pode exigir fora do período mencionado que as partes e advogados compareçam todos os dias ao
cartório a fim de verificar se há decisões que lhes concernem. A exigência éainda mais descabida se houver a intimação
efetiva da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Quem alega litispendência deve comprová-la, pois do contrário não pode ser considerada, ainda mais quando o suscitante
faz menções de processos contraditórios nos autos e se refere àeleição na qual o processo não pode ser relativo. Preliminar
rejeitada.
3. A assinatura aposta na peça processual, que émera cópia digitalizada, constitui irregularidade, mas pode ser considerada se
o subscritor for cabalmente identificado, ainda mais quando se tratar de agente público, como no caso do Promotor de Justiça.
Preliminar rejeitada.
4. A propaganda éirregular quando o conjunto verificável de vários artifícios propagandísticos possui óbvio efeito de outdoor,
mesmo que não haja uma medição oficial de ultrapassagem dos 4 m². Precedente.
5. Recurso desprovido para manter a sentença de 1º grau.
(TRE-PA. RE - Recurso Eleitoral n 11624 –Parauapebas/PA. ACÓRDÃO n 29565 de 16/08/2018. Relator(a) ROBERTO
GONÇALVES DE MOURA. Publicação: DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 154, Data 22/08/2018, Página 6 e 7)
No vertente caso, por meio das fotografias acostada aos autos, verifica-se que os painéis afixados na fachada do comitê do
recorrente, mesmo que de cores diferentes, foram dispostos lado a lado e ultrapassaram a medida de 4m2, o que afronta o art.
21, §1º, da Resolução TSE nº 23.551/2017 reproduzido no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, bem como não se coaduna com
princípio de maior igualdade e equilíbrio entre os candidatos que o legislador buscou ao proibir o uso de outdoor ou artefato
propagandístico que gere esse efeito.
Desse modo, tendo em vista a mídia acostada aos autos que evidencia que o recorrente afronta o art. 21, §1º, da Resolução
TSE nº 23.551/2017 reproduzido no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, e considerando os últimos julgados deste TRE-CE,
alinhados àjurisprudência de outros Regionais e do Colendo Tribunal Superior Eleitoral ao estabelecer como sendo acima de
4m2 a medição para que se configure o efeito visual de outdoor, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que condenou o
recorrente ao pagamento de multa eleitoral.
Isso posto, nego provimento ao recurso e mantenho a multa aplicada ao recorrente.
É como voto, Senhor(a) Presidente.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
1FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura (Coord.); PECCINI, Luiz Eduardo (Org). Direito
Constitucional Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2018. 575 p. (Tratado de Direito Eleitoral, v. 1)
EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602815-17.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Francisco Maia Pinto Filho
RECORRIDO: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Nathan Recamonde Lucena,
Anderson Queiroz Costa e Tibério de Melo Cavalcante
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Composição: DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA, JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA, JUIZ TIAGO
ASFOR ROCHA LIMA E JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTA: LÍVIA MARIA DE SOUSA
SESSÃO DE 27/10/2018.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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Processo 0602982-34.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602982-34.2018.6.06.0000 - Tianguá - CEARÁ
ORIGEM: Tianguá
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSAO PROVISORIA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ANNYA KARINA FIGUEIRA DE SOUZA - CE36815, RUAN DA SILVA CARDOSO CE37544
REPRESENTADO: MARIA GORETE PEREIRA, ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO, COLIGAÇÃO EM DEFESA DO
CEARÁ, COMPOSTA PELOS PARTIDOS PT/PC DO B/PP/PV/PR E PMN, COLIGAÇÃO PP, PDT, PR, DEM, PRP
Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogados do(a) REPRESENTADO: JOANA ALENCAR FERREIRA DE CARVALHO CE32043, RAQUEL KLEIN ACIOLI GUERRA - CE28925, LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - CE18185,
ANA TALITA FERREIRA ALVES - CE35416, GERALDO DE HOLANDA GONCALVES FILHO - CE17824 Advogado do(a)
REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Trata-se de Representação com pedido de liminar, interposta pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA –PSDB, em face de
MARIA GORETE PEREIRA e outros.
Os representantes alegam a existência na fachada de seu comitê, com tamanho visivelmente maior do que 0,5m², com a
presença de fotos dos candidatos pertencentes as coligações rés, gerando efeito outdoor.
Requer que seja determinada a imediata remoção das placas irregulares, sob pena de multa.
Liminar indeferida posto que os documentos anexados são incapazes de comprovar cabalmente que as placas possuem
dimensão superior a 4m². A própria Representante afirma que a placa do comitê seria maior que 0,5m² fato que, por si, não
caracteriza propaganda irregular.
Em sede de contestação o representado ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO, pugna inicialmente pela inépcia da
inicial ante a ausência de provas. No mérito, aduz a inexistência de violação ao art. 37, §8º da lei nº 9.504/97 e art. 10, §1º da
resolução n. 23.551/2017 –ausência de comprovação de placas em tamanho superior a 4m² e efeitos de outdoor.
Os representados MARIA GORETE PEREIRA, Coligação "PP, PDT, PR, DEM, PRP" e Coligação "Em defesa de Ceará" não
apresentaram defesa à representação.
O Ministério Público Eleitoral, opina pela improcedência da Representação. Em sua manifestação, diz que “ao representante
incumbe o ônus de provar os fatos alegados na petição inicial, conforme as normas de distribuição do ônus da prova. Os
critérios estabelecidos pela lei são de natureza objetiva, sendo necessária a aferição das reais dimensões dos banners,
cartazes ou painéis fixados no comitê central a fim de evidenciar a infração alegada. In casu, não foram indicadas na petição
inicial as dimensões da placa fixada na fachada do prédio e tampouco foi determinada a realização de qualquer diligência
nesse sentido. As imagens trazidas aos autos não são bastantes para permitir um juízo aprofundado acerca da regularidade do
painel afixados na fachada do prédio, porquanto estes não aparentam causar impacto visual semelhante ao de um outdoor.
Feitas essas considerações, este Órgão entende que as imagens trazidas aos autos por si sós não autorizam a conclusão pela
irregularidade da propaganda eleitoral, porquanto não há elementos informativos suficientes a demonstrar que as dimensões
do painel sejam superiores aos limites estabelecidos na lei ”.
Éo sucinto relatório. Decido.
DA PRELIMINAR
A preliminar arguida envolve-se com o próprio objeto da ação, a qual deve ser analisada junto ao mérito.
DO MÉRITO
O Representante alega que os representados ostentam placas na faixada de seu comitê, com tamanho visivelmente maior do
que 0,5m², com a presença de fotos dos candidatos pertencentes as coligações rés. A presença da foto dos candidatos, bem
como o tamanho da placa, gera no observador efeito semelhante ao de um outdoor .
Observa-se que assiste razão ao representado em apontar a ausência de Auto de Constatação a fim de aferir as dimensões da
propaganda e assim analisá-la àluz do entendimento jurisprudencial quanto a caracterização do chamado efeito outdoor.
Neste sentido, quanto àimprescindibilidade da aferição da metragem:
AUTO DE CONSTATAÇÃO. TAMANHO DAS PINTURAS. NÃO INDICAÇÃO. ART. 37, §2º, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO
APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. PENALIDADES AFASTADAS. PROVIMENTO DOS RECURSOS.
1 - "(...) A bem da segurança jurídica, o Auto de Constatação se mostra imprescindível àcomprovação da regularidade da
propaganda eleitoral levada a efeito, como também acerca da veracidade da informação prestada pela coligação representada,
no tocante àretirada da propaganda eleitoral considerada irregular quando da concessão da medida liminar (...)" (RE
60728020106060000, Rel. desig. Francisco Luciano Lima Rodrigues, DJ - 28/10/2010, pág. 7-8)
2 - Caso em que restou ausente a comprovação da efetiva irregularidade apontada, qual seja, de propaganda eleitoral acima
do limite de 4M2, mediante pintura em muro, conforme vedado pela legislação eleitoral.
3 - Decisão reformada.
4 - Penalidades afastadas.
5 - Recurso provido.
(TRE-CE, Representação nº 768890 de 15/07/2011, Rel. designado Juiz Cid Marconi Gurgel de Souza)
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA EM MURO. PROPRIEDADE PRIVADA. POSSIBILIDADE. ART. 37, §§2º E 5º DA LEI Nº
9.504/97. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AUTO DE CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE.
01 - A bem da segurança jurídica, o Auto de Constatação se mostra imprescindível àcomprovação da regularidade da
propaganda eleitoral levada a efeito, como também acerca da veracidade da informação prestada pela coligação representada,
no tocante àretirada da propaganda eleitoral considerada irregular quando da concessão da medida liminar. 02 - A
interpretação literal da lei deve ser, a todo custo, evitada, porquanto, ao lado da autêntica, não traduz o verdadeiro espírito da
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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norma e afasta o seu aplicador da disciplina inserta no art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, no sentido de que "na
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum".
03 - A análise sistemática da Lei nº 9.504/97, em especial do §5º do art. 37, em cotejo com o seu §2º, remete àconclusão de
que não há qualquer vedação àcolocação de propaganda eleitoral em muros erguidos em propriedade privada, salvo quando
divisórios com espaço público, por exemplo, com praças e jardins públicos, o que não éo caso dos autos.
04 - Recurso conhecido e provido.
(TRE-CE, Representação nº 620270 de 23/09/2010, Rel. designado Juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues)
Émister ressaltar-se, como considerado pelo Ministério Público Eleitoral, que a jurisprudência do TSE admite o uso de painéis
em área superior a 4m2 nas sedes dos comitês, desde que isso, mais uma vez, não gere efeito semelhante ao de um outdoor,
conforme os julgados a seguir:
“[...]. Propaganda. Outdoor superior a 4m². Identificação de comitê eleitoral de candidato. Possibilidade. Precedentes. Ressalva
de ponto de vista. Provimento. 1. Jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que épossível a utilização de painel
superior a 4m² para identificação de comitê eleitoral de candidato. 2. ‘O painel colocado em comitê eleitoral não está sujeito ao
limite de 4m², porque funciona como identificação do próprio comitê.’ [...].” (Ac. de 14.2.2008 no RESPE nº 28485, rel. Min.
José Delgado; no mesmo sentido o Ac. de 18.12.2007 no ARESPE nº 27520, rel. Min. Gerardo Grossi.)
“[...]. Propaganda irregular. Outdoor. Comitê eleitoral de candidato. Possibilidade. [...]. 2. O uso de painel superior a 4m² é
permitido nos comitês eleitorais dos candidatos. [...].” (Ac. de 30.10.2007 no ARESPE nº 27506, rel. Min. Carlos Britto; no
mesmo sentido o Ac. de 18.10.2007 no ARESPE nº 28066, rel. Min. Carlos Britto.)
Destarte, mostra-se inafastável a necessidade de aferição das reais dimensões das propagandas eleitorais, por equipe de
fiscalização da Justiça Eleitoral a fazer incidir, caso constatado abuso, a multa prevista na legislação.
Destaque-se, ainda, pelo teor dos documentos acostados, objeto da presente representação, que a análise da metragem
encontra-se prejudicada ante a ausência de auto de constatação.
Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a presente Representação, restando
prejudicada a aplicação da multa prevista §8º do art. 39, da Lei 9.504/1997
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
Processo 0602948-59.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602948-59.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "TA NA HORA DE MUDAR"
Advogados do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839, GUSTAVO ARTHUR
COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641, AFONSO ASSIS RIBEIRO - DF15010, EUGESIO PEREIRA MACIEL - DF53326,
RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665, FRANCISCO MAIA PINTO
FILHO - CE016275, CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE15946
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, LEONARDO ARAUJO DE SOUZA,
DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a)
REPRESENTADO:
DECISÃO
Verifico a perda superveniente do objeto, o provimento jurisdicional pleiteado éa abstenção de veiculação de propaganda
eleitoral.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita na televisão referente aos cargos objeto desta demanda, a pretensão da parte não mais pode ser
atingida ou compensada no atual estágio, de modo que um possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não
lograria mais o objetivo visado. Quanto a este ponto, a jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a
prestação jurisdicional que busca obter abstenção de veiculação de propaganda eleitoral após a realização das eleições, pois,
de fato, nenhum efeito prático poderia advir do pronunciamento judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
Com efeito, o pleito ocorreu no último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do direito pleiteado. Neste
sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto no art.
485, VI, do Novo CPC c/c art. 42, X, do Regimento Interno do TRE/CE.
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se. Expedientes necessários.
Fortaleza, 24 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Processo 0603003-10.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603003-10.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DEMETRIO SAKER NETO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
Advogado do(a) REPRESENTANTE:
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO, EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
Advogados do(a) REPRESENTADO: NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, FABIO NEVES MOREIRA - CE25439,
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE - CE15877, VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, ANDERSON QUEIROZ
COSTA - CE032535 Advogados do(a) REPRESENTADO: NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, FABIO NEVES
MOREIRA - CE25439, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE - CE15877, VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665,
ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral apresentada pela PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL em face da COLIGAÇÃO A
FORÇA DO POVO e EUNÍCIO OLIVEIRA com fulcro no art. 21 da Resolução/TSE nº. 23.551/2018.
A Procuradoria Eleitoral sustenta que a representada afixaram diversas placas contendo imagens dos Candidatos Eunício, Cid
e Camilo, candidatos não integrantes da coligação a qual concorreu. Acrescenta, ainda, a utilização de painéis cujas medidas
foram descritas no Auto de Constatação lavrado pela equipe de fiscalização, em que se observa estarem além dos 4 metros
quadrados não tendo sido, sequer, informado ao Cartório Eleitoral competente a utilização do espaço como Comitê de
Campanha do candidato.
Assevera, também, que mesmo após notificados para regularizar a propaganda, os representados “não retiram a propaganda
proibida da parte interna do imóvel, onde permaneceram afixadas placas em posição adequada e tamanho compatível para
gerar efeito outdoor”. Reforça o caráter de irregularidade ao infundir no eleitor a errônea percepção de que os candidatos
contidos nas imagens (Cid, Camilo e Eunício) integram a mesma coligação.
Os representados em sua contestação (ID 156631) alegaram não haver nenhuma irregularidade na propaganda eleitoral.
Aponta inicialmente que “os painéis foram retirados da fachada do comitê no dia 24 de setembro de 2018, por acolhimento
àdeterminação da 121ª Zona Eleitoral do estado do Ceará”. Aponta que quanto aos painéis da área interna “estes não
deveriam ser retirados, pois somente poderiam ser vistos dentro do imóvel, não havendo qualquer prejuízo eleitoral aos
adversários ou qualquer irregularidade”. Relata que os dois painéis se encontravam em “proporções dentro dos limites
estabelecidos por lei, possuindo área máxima inferior a 10 m² (dez metros quadrados)”. Conclui que “não haveria qualquer
irregularidade na afixação de placas de 10 m² na fachada do comitê central, já que a própria resolução 23.551 do TSE (art. 10,
§1º) assim permite.” Pede por fim a improcedência da representação e que caso não seja esse o entendimento, que a multa
seja aplicada em seu valor mínimo.
Vieram os autos conclusos. Decido:
A despeito de não ficar consignado se houve a informação do candidato ao Juízo Eleitoral competente para a instalação do
referido Comitê, entendo por bem considerar desta forma ante as informações prestadas pelo candidato. Destarte, por se tratar
de infração cometida na fachada do comitê do candidato, as normas que devem incidir neste caso são aquelas constantes no
art. 10, §1 c/c art. 21, 1, ambos, Resolução TSE nº 23.551/2017.
A atual jurisprudência pátria não destoa. A saber:
Ementa: RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. BENS PARTICULARES.
OUTDOOR. COMITÊ DE CAMPANHA. PRECEDENTES DO TSE. PLACAS COM EFEITO VISUAL SEMELHANTE A
OUTDOOR. CLARA CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. As regras relativas àpropaganda eleitoral, inclusive no que diz respeito àdimensão máxima das placas para sua veiculação
bem como àvedação do efeito outdoor, também se aplicam aos comitês eleitorais. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral;
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2. Da análise dos autos, percebe-se o claro efeito de outdoor das imagens utilizadas pela Recorrente na fachada do seu comitê
de campanha, conduta que afronta a vedação expressa constante no §1º do art. 10 da Resolução TSE nº 26.457/2015.
3. Conhecimento e desprovimento do recurso.
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Juiz Relator.
(Processo RE 19004 CAXIAS –MA. Partes RECORRENTE(S) : AUREAMÉLIA BRITO LIMA SOARES, RECORRIDO(S) :
COLIGAÇÃO CAXIAS ÉDO POVO I" Publicação DJ - Diário de justiça, Tomo 15, Data 26/01/2017, Página 05 Julgamento 24
de Janeiro de 2017 Relator SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM.)
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. FACHADA DE COMITÊ. OUTDOOR. SÚMULA 24/TSE. RETIRADA. INAFASTABILIDADE DE MULTA. SÚMULA
48/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. A teor do art. 10, §1º, da Res.-TSE 23.457/2015, configura propaganda eleitoral proibida em sede de comitê de campanha
aquela que se "assemelhe ou gere efeito de outdoor".
2. Na espécie, o TRE/MG assentou que "as fotografias de fls. 6, 11 e 12 deixam inconteste o impacto visual único da
propaganda ora analisada".
3. Entender de maneira diversa demanda, como regra, reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária,
a teor da Súmula 24/TSE.
4. Nos termos da Súmula 48/TSE, "a retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não écapaz de
elidir a multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97".
5. Recurso especial a que se nega seguimento.
Ementa: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PLACA EM FACHADA DO COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA DO CANDIDATO. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. DIMENSÃO SUPERIOR A QUATRO METROS QUADRADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
01. A legislação eleitoral preceitua que “os candidatos, os partidos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê
central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em formato que não assemelhe ou gere
efeito de outdoor” (Resolução TSE 23.457/2015, art. 10, p.1º). Além disso, a legislação veda expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral por meio de outdoor ou de qualquer engenho publicitário que cause efeito visual de outdoor, sob pena de
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 a 15.000,00 (Lei 9.504/97, art. 39, p. 8º; Resolução TSE 23.457/2015, art. 20). 02.
Apesar de não existir definição legal sobre a dimensão atribuída ao outdoor (nem ao efeito visual de outdoor), o Tribunal
Superior Eleitoral tem adotado reiteradamente o entendimento de que o seu tamanho não pode ultrapassar 4m2 (quatro metros
quadrados). 03. Caso em que não restou devidamente demonstrado o alegado efeito visual de outdoor na fachada do comitê
central da campanha do recorrente. 04. Improcedência do pedido. Reforma da sentença. 05. Conhecimento e provimento do
recurso.
(Processo RE 20570 CAXIAS –MA, Partes RECORRENTE(S): ANTONIO JOSÉ XIMENES, RECORRIDO(S) : COLIGAÇÃO
"CAXIAS ÉDO POVO I", Publicação DJ - Diário de justiça, Tomo 188, Data 20/10/2017, Página 09/10,Julgamento 17 de
Outubro de 2017, Relator RICARDO FELIPE RODRIGUES MACIEIRA).
Feito o registro supra, passo a analisar os fatos.
Compulsando os autos, denoto efetivamente a irregularidade da propaganda eleitoral, a qual fora veiculada pelos
representados, no comitê eleitoral do candidato Eunício Oliveira, por meio de banners, tanto na fachada quanto na área interna
(em local possível de visualizar externamente) que ultrapassaram a medida 4m² de área (vide termo de constatação),
causando, então, forte impacto visual conhecido como efeito outdoor.
Mesmo que não existisse a medição das faixas, o que não éo caso dos autos, eis que as respectivas metragens estão
carreadas no processo, e apesar de reconhecido pela parte a dimensão aproximada de 10 metros quadrados, não precisaria
ser nenhum expert para reconhecer o impacto visual de outdoor.
O simples uso do bom senso quando da visualização da situação já deixa clara a irregularidade da propaganda.
Anoto que para caracterização da infração pouco importa se, individualmente, as faixas estavam dentro do limite estabelecido.
O que no caso em tela, anote-se que algumas já extrapolavam tal medida. Há apenas necessidade de se analisar o impacto
visual por elas causado, impacto este que foi apto o suficiente para configurar o efeito visual de outdoor.
Ainda, independentemente da retirada ou não da propaganda irregular, a multa torna-se perfeitamente aplicável.
Nesse sentido, extraio da Jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral:
“RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL. PLACAS JUSTAPOSTAS. IMPACTO VISUAL. EFEITO DE OUTDOOR.
INCIDÊNCIA DA MULTA AINDA QUE RETIRADA A PUBLICIDADE IRREGULAR. ART. 37, §1º, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO
APLICAÇÃO AO CASO. FUNDAMENTO INATACADO . DESPROVIMENTO. 1. Éinviável o agravo que não ataca todos os
fundamentos da decisão que pretende modificar. Súmula nº 182/STJ. 2. A diretriz jurisprudencial desta Corte éno sentido de
que a justaposição de placas cuja dimensão exceda o limite de 4m² caracteriza propaganda irregular por meio de outdoor, em
razão do efeito visual único, não encontrando respaldo o argumento de que a irregularidade somente estaria configurada caso
cada publicidade tivesse, individualmente, superado a extensão legalmente permitida .3. Agravo regimental desprovido.”
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 589956, Acórdão de 29/09/2011, Relator: Min. Marcelo Henriques Ribeiro
de Oliveira, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 25/10/2011, Página 52)
Já a prova da autoria e prévio conhecimento, além de inconteste, decorre do fato de a irregularidade ter sido veiculada no
comitê do candidato, não havendo, por esse motivo, como considera, ainda que em tese, o desconhecimento dele acerca da
irregularidade.
Inobstante, vale lembrar que a responsabilidade dos candidatos se extrai da mera veiculação da propaganda irregular, tanto
éque, segundo a jurisprudência do TSE, “[...] a propaganda feita por meio de outdoor já sinaliza o prévio conhecimento do
beneficiário”. (REspe n° 26.262, Rel: Min. Ayres Britto, julgado em 17/05/2007).
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Quanto a discussão sobre a medida a considerar o efeito outdoor, importante trazer a lume que para o pleito de 2018 fora por
este egrégio Tribunal Regional Eleitoral firmado o entendimento que também os comitês devem se ater aos 4 metros
quadrados.
Neste sentido bem destacou o eminente relator Desembargador Haroldo Correa no julgamento do Mandado de Segurança nº
0601691-96.2018.6.06.0000, que na Consulta TSE nº 1.274/2006 foi respondido que a caracterização de outdoor está
confirmada pelo tamanho acima de 4 m2 (quatro metros quadrados), e não 20 m2 (vinte metros quadrados), conforme se
observa do trecho da referida consulta:
POSSIBILIDADE. VEICULAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. LEI Nº 11.300/2006. AFIXAÇÃO. PLACA. BENS DE DOMÍNIO
PRIVADO. LIMITAÇÃO. TAMANHO.
A fixação de placas para veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares épermitida, com base no §2º do art. 37 da
Lei nº 9.504/97.
Só não caracteriza outdoor a placa, afixada em propriedade particular, cujo tamanho não exceda a 4m².
Àluz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, éadmissível, em propriedade particular, placa de tamanho igual ou
inferior a 4m².
O tamanho máximo de 4m² para placas atende ao desiderato legal, na medida em que, em função de seu custo mais reduzido,
não patenteia o abuso de poder econômico e o desequilíbrio entre os competidores do jogo eleitoral.
Os abusos serão resolvidos caso a caso, servindo o tamanho de 4m² como parâmetro de aferição.
(TSE - CONSULTA nº 1274, Resolução nº 22246 de 08/06/2006, Relator(a) Min. CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS
BRITTO, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 31/07/2006, Página 1.)
Neste valioso Voto, o ilustre Desembargador Haroldo Máximo sugeriu uma reflexão deste TRE para adequar posicionamento
anteriormente firmado e adotar a medida máxima de 4m² (quatro metros quadrados) como parâmetro a ser utilizado para
averiguação do efeito visual de outdoor, sendo, de fato, assim definido àunanimidade pela corte assim ementando:
Mandado de Segurança. Pedido de providências. Propaganda eleitoral. Banner. Adesivo. Efeito outdoor. Parâmetro aplicado.
Pleito 2018. Quatro metros quadrados. Propagandas irregulares. Comprovação.
Segurança denegada.
1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado contra ato do Juiz Eleitoral da 19ª
Zona –Tauá/CE, que, em pedido de providências cumulado com tutela inibitória, determinou a retirada imediata de banner que,
em tese, geraria efeito outdoor, bem como de adesivo supostamente em tamanho superior ao permitido, afixado na janela do
comitê central do Impetrante.
2. Apesar de se poder reconhecer no presente caso a perda do objeto nos presentes autos, já que não há sequer pedido de
aplicação de multa, entendo como pertinente trazer a questão central da demanda a este Pleno para firmarmos o parâmetro a
ser utilizado nas propagandas eleitorais com efeito outdoor para o pleito de 2018.
3. O cerne da demanda resume-se àregularidade ou não das propagandas do ora Impetrante afixadas na sede do seu Comitê
Central, quais sejam, adesivo, fixado na janela, medindo 2,60m x 1.70m –totalizando 4,42m2 e Banner, afixado na fachada,
medindo 5,30m x 1,50m –totalizando 7,95m2, segundo autos de constatação acostados
4. Aduz o Impetrante que a dimensão a ser tomada como parâmetro para configuração do efeito outdoor seria de 20m2, nos
termos da Consulta TSE nº 1.274/2006, bem como nos precedentes desta Corte, inclusive de minha Relatoria nos autos do
Recurso Eleitoral nº 97-10.2016.6.06.0019, julgado em setembro de 2017.
5. De logo, afirmo que para as eleições 2016 foi firmado por esta Corte, antes mesmo de minha assunção na Vice-Presidência
deste Regional, que ocorreu 05 de junho de 2017, que a dimensão a ser utilizada como parâmetro para o efeito outdoor, em se
tratando de propagandas eleitorais, seria de 20m2 (vinte metros quadrados), com fundamento na Consulta TSE nº 1.274/2006.
Dessa forma, passei a adotar tal entendimento em observância ao princípio da colegialidade, bem como com o fito de manter a
segurança jurídica das decisões deste Regional para o pleito de 2016.
6. Entretanto, convém destacar que a própria consulta utilizada como fundamento para referido entendimento foi respondida no
sentido de que a caracterização de outdoor resta confirmada pelo tamanho acima de 4m2 (quatro metros quadrados) e não
20m2 (vinte metros quadrados), conforme passou a aplicar equivocadamente este Regional.
7. Dessa forma, tendo em vista estarmos em curso de novo pleito, eleições 2018, regido por novas resoluções, entendo ser
este o momento oportuno para firmarmos posicionamento no sentido de entender como 4m² o parâmetro a ser utilizado para
averiguação do efeito visual de outdoor.
8. Diante do exposto, tendo em vista que as propagandas em comento totalizaram, individualmente, 4,42m2 e 7,95m2,
superiores assim ao parâmetro ora estabelecido, sendo uma quase o dobro do parâmetro aqui adotado, denego a segurança
para manter a decisão do Juízo a quo que determinou a retirada da propaganda tida por irregular.
9. Decisão mantida. Segurança denegada.
(MANDADO DE SEGURANÇA N° 0601691-96.2018.6.06.0000 –Relator DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE
OLIVEIRA MÁXIMO - SESSÃO DE 11/10/2018)
Na moldura fática constante da Representação, éincontroverso que os representados realizaram propaganda na sede de
comitê de campanha com efeito análogo a outdoor. Éo quanto basta para atrair o disposto nos dispositivos legais. Esses,
portanto, são os fundamentos que mostram-se suficientemente aptos a sustentar o édito condenatório.
Diante do exposto, com subsunção no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 c/c arts. 10, parágrafo primeiro e art. 21, ambos, da
Resolução TSE nº 23.551/2017, JULGO PROCEDENTE a presente representação para CONDENAR os representados ao
pagamento da multa fixada em seu valor mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
P.R.I.
Findo o prazo recursal sem insurgência, arquivem-se.
Fortaleza, 24 de outubro de 2018.
JUIZ DEMETRIO SAKER NETO Relator.
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Processo 0602814-32.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602814-32.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "TA NA HORA DE MUDAR"
Advogados do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641, CLARA RACHEL
FEITOSA PETROLA - CE15946, AFONSO ASSIS RIBEIRO - DF15010, EUGESIO PEREIRA MACIEL - DF53326,
FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275, GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839, LUIZ DJALMA
BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665, PEDRO BARBOSA SARAIVA - CE34020, RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO "POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE", SERGIO ALBERTO SILVA SANTOS,
REGIMAURO PEREIRA GOMES, MARIA CELIA FERREIRA LOPES DUARTE, GUILHERME DE FIGUEIREDO SAMPAIO,
ROSANGELA RODRIGUES LIMA, CLAUDIOMAR LOPES DE SOUSA, FRANCISCO DENIS DE OLIVEIRA SOUZA, ATTILA
SABINO FACANHA BARRETO, MARIA CANDIDA BRUM, ROBERTO CARLOS SOUZA DE AQUINO, IVAMAR BRAGA LIMA,
NORMA ZELIA PINHEIRO MOREIRA DE ANDRADE, PAULO JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO, FRANCISCO NETO
NOGUEIRA LIMA, SERGIO RICARDO DA COSTA ROBERTO, JOSE JACOME CARNEIRO ALBUQUERQUE, BRUNA MARA
RIBEIRO TELES, JOSE JEOVA SOUTO MOTA, DANIEL ROMAO SEVERIANO, FERNANDO HUGO DA SILVA COLARES,
JOVANILDO SOBRAL DO NASCIMENTO, FRANCISCO PESSOA FURTADO, JOSE EVANIO GUEDES, ROSIMAR
MARQUES DA COSTA, CARLOS FELIPE SARAIVA BESERRA, AUGUSTA BRITO DE PAULA, FRANCISCA GRACILIA
ALCANTARA DOS SANTOS, CAMILO SOBREIRA DE SANTANA, CID FERREIRA GOMES
DECISÃO
Verifico a perda superveniente do objeto, o provimento jurisdicional pleiteado éa abstenção de veiculação de propaganda
eleitoral.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita na televisão referente aos cargos objeto desta demanda, a pretensão da parte não mais pode ser
atingida ou compensada no atual estágio, de modo que um possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não
lograria mais o objetivo visado. Quanto a este ponto, a jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a
prestação jurisdicional que busca obter abstenção de veiculação de propaganda eleitoral após a realização das eleições, pois,
de fato, nenhum efeito prático poderia advir do pronunciamento judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
Com efeito, o pleito ocorreu no último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do direito pleiteado. Neste
sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto no art.
485, VI, do Novo CPC c/c art. 42, X, do Regimento Interno do TRE/CE.
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se. Expedientes necessários.
Fortaleza, 26 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Processo 0602642-90.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602642-90.2018.6.06.0000 - Caucaia - CEARÁ
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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ORIGEM: Caucaia
RELATOR: DEMETRIO SAKER NETO
REPRESENTANTE: TÁ NA HORA DE MUDAR 45-PSDB / 90-PROS, GUILHERME CALS THEOPHILO GASPAR DE
OLIVEIRA, MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839, AFONSO ASSIS RIBEIRO DF15010, RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200, GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641, LUIZ
DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665, FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275, CLARA RACHEL FEITOSA
PETROLA - CE15946 Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200, LUIZ DJALMA BARBOSA
BEZERRA PINTO - CE2665, GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839, GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO
DE CARVALHO - DF15641, FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275, EUGESIO PEREIRA MACIEL - DF53326, CLARA
RACHEL FEITOSA PETROLA - CE15946, AFONSO ASSIS RIBEIRO - DF15010 Advogados do(a) REPRESENTANTE:
RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665, GUSTAVO ARTHUR COELHO
LOBO DE CARVALHO - DF15641, GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839, FRANCISCO MAIA PINTO
FILHO - CE016275, EUGESIO PEREIRA MACIEL - DF53326, CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE15946, AFONSO
ASSIS RIBEIRO - DF15010
REPRESENTADO: ÉRIKA GONÇALVES AMORIM
Advogados do(a) REPRESENTADO: LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - CE18185, LARISSE SILVEIRA
PINHO - CE33188
DECISÃO
Trata-se de embargos de declaração propostos por ÉRIKA GONÇALVES AMORIM contra sentença que julgou parcialmente
procedente a Representação(ID 146878).
Alega a embargante que a decisão prolatada, ora embargada, aduz que o Douto Ministério Público Federal opinou pela
procedência da presente Representação. No entanto, ao contrário do que determinou a r. decisão ora embargada, o primeiro
parecer (ID 141641) foi pela IMPROCEDÊNCIA da presente representação por este Órgão Ministerial entender que as
imagens trazidas aos autos por si sós não autorizam a conclusão pela irregularidade da propaganda eleitoral e posteriormente
concluiu que apenas uma das inscrições excede, de maneira ínfima, a área de 4m².
Ressalta ainda que a aplicação da multa se deu em descompasso aos princípios basilares do direito. Requer, por fim, atribuir
efeito modificativo aos embargos, determinando a inaplicabilidade da multa atribuída.
Éo sucinto relatório. Decido.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos legais, devendo serem conhecidos.
Quanto àalegação de omissão e contradição, entendo que não assiste razão a embargante.
Inicialmente cumpre observar que o Ministério Público Eleitoral considerou “que uma das inscrições ultrapassa, embora em
menos de 5%, a área de 4m²".
Ora, não há como inferir razão ao embargante ao fundamentar contradição por opinião diversa do MPE ao alegado na
sentença monocrática, quando este assevera a não possibilidade de relativação do conceito.
Com efeito, a decisão ora embargada analisou todos os fundamentos expostos pelas partes. Senão vejamos trecho de
mencionada decisão:
“Diante do exposto, com subsunção no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 c/c arts. 10, parágrafo primeiro e art. 21, ambos, da
Resolução TSE nº 23.551/2017, JULGO parcialmente PROCEDENTE a presente representação para CONDENAR a
representada ao pagamento da multa individualmente fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
Diante do exposto, entendo, portanto, que não existe a alegada omissão e contradição.
Feitas estas considerações, conheço e rejeito os presente embargos de declaração.
P.R.I.
Fortaleza, 24 de outubro de 2018.
JUIZ DEMETRIO SAKER NETO Relator.
Processo 0601661-61.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0601661-61.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA A FORÇA DO POVO (MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB)
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE CE15877, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, FABIO NEVES MOREIRA - CE25439, VICENTE BANDEIRA DE
AQUINO NETO - CE9665
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., AMAZON SERVIÇOS E VAREJO DO BRASIL LTDA
Advogados do(a) REPRESENTADO: DANIELLE DE MARCO - SP311005, CAMILA DE ARAUJO GUIMARAES - SP333346,
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, RODRIGO RUF MARTINS SP287688, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA ANDRADE SP316907, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, JANAINA CASTRO FELIX
NUNES - SP148263 Advogados do(a) REPRESENTADO: MARIO COSAC OLIVEIRA PARANHOS - SP342837, GIOVANNA
DE ALMEIDA ROTONDARO - SP384805, MATHEUS CHUCRI DOS SANTOS - SP328424, VICENTE COELHO ARAUJO DF13134, MARCIO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA LEITE - SP187848, JOSIANE DE SOUZA JARDIM RONCONI - SP114299,
GUSTAVO GONCALVES FERRER - DF37021, CIRO TORRES FREITAS - SP208205, LEONARDO PERES DA ROCHA E
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SILVA - DF12002, ANDRE ZONARO GIACCHETTA - SP147702, CARLOS EDSON STRASBURG JUNIOR - SP246241,
TALLY SMITAS - SP406620, JOAO ANTONIO FAUZA PARREIRA - SP408513, VICTOR RAWET DOTTI - SP390842,
BARBARA AMANDA VILELA - SP390489, PEDRO AUTILIO IANHEZ - SP419463, JOSE MAURO DECOUSSAU MACHADO SP173194, JOSE ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF14346
DECISÃO
Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido de tutela de urgência, interposta pela Coligação “A FORÇA DO POVO”,
integrada pelos partidos (MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB), em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE
DO BRASIL LTDA e AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, por violação ao art. 23 da Resolução TSE nº
23.549/2017.
Expõe a Representante que a irregularidade se deu por ocasião da veiculação no site http://www.urnadigital.com/resultado/# de
pesquisa de opinião de votos para o cargo de Senador nas eleições de 2018.
Relata, ainda, que após a realização do voto na enquete do site mencionado, ocorre o redirecionamento àpágina do facebook,
e que, conforme pesquisa de busca de provedor e IP, se constata que o site (urnadigital.com) éhospedado no provedor da
Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA.
Assim, por se tratar de enquete manifestamente irregular, clandestina, sem fiscalização e controle por parte da Justiça
Eleitoral,
requer
pelo
deferimento
de
tutela
inibitória
visando
a
remoção
imediata
da
página
http://www.urnadigital.com/resultado/# e/ou, na remota hipótese de assim não ser possível, a desvinculação desta página ao
facebook. Pugna, ainda, liminarmente, que os representados indiquem o IP e dados dos responsáveis pela criação da página
da enquete, para fins de aplicação da multa prevista no §2º do art. 23 da Resolução nº 23.549/17 c/c art. 33, §3º da Lei 9.
504/97, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Houve deferimento da liminar sob o fundamento de aparente violação ao artigo 23, §2º, da Resolução TSE nº 23.551/2017 e
artigo 33, §5º da Lei nº 9.504/97 para determinar que o provedor AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
removesse de imediato a página http://www.urnadigital.com/resultado/# , bem como que os representados (AMAZON
SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA e FACEBOOK) indicassem o IP e dados dos responsáveis pela criação da página
da enquete.
O Facebook informou que cumpriu a liminar removendo a url indicada, esclarecendo que a URL éalheia àplataforma do Site
Facebook e, portanto, os Operadores do Facebook não possuem qualquer ingerência sobre ela para viabilizar eventual
remoção da rede mundial de computadores, indicando que o provedor de hospedagem responsável pela URL
http://www.urnadigital.com/resultado/# seria a Amazon, pelo que quaisquer providências inerentes ao respectivo endereço
eletrônico devem ser dirigidas àprópria Amazon.
A AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA apresentou defesa alegando ilegitimidade passiva e impossibilidade
de cumprimento da medida por não deter meios técnicos para efetivá-la.
O Ministério Público manifestou-se pela PROCEDÊNCIA da representação.
ÉO RELATÓRIO. DECIDO.
Em relação àquestão preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela AMAZON VAREJO, como bem afirmou o Ministério
Público, a representada integra o mesmo grupo econômico que a provedora do portal “urnadigital.com”. “Uma rápida busca
pela internet ésuficiente para revelar certo grau de vinculação entre a promovida e a provedora Amazon Technologies, Inc.
Portanto, entende-se que não há ilegitimidade passiva na presente demanda.”
Analisando a exordial e a mídia acostada, épossível perceber que não se trata de divulgação de pesquisa eleitoral em sua
acepção técnica, mas de enquete ou sondagem, que, divulgada no período de campanha eleitoral, évedada, conforme artigo
33, §5º da Lei nº 9.504/97, sendo a sua retirada, portanto, medida que se impõe.
Quanto ao segundo pedido liminar, referente àidentificação dos IPs dos responsáveis pela criação da página para fins de
aplicação de multa, destaco que até as últimas eleições a divulgação de enquete não ensejava a aplicação de multa diante da
ausência de previsão legal, de maneira que o descumprimento do §5º do art. 33 da Lei nº 9.504/97 acarretava tão só a
determinação da cessação da realização da enquete, nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE SONDAGEM EM
PERÍODO ELEITORAL. ART. 33, §5o, DA LEI 9.504/97. SANÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MULTA POR PESQUISA
IRREGULAR. INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. A teor do art. 33, §3o, da Lei 9.504/97, impõe-se multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro perante esta
Justiça Especializada.
2. Simples enquete ou sondagem, sem referência a caráter científico ou metodológico, não se equipara ao instrumento de
pesquisa preconizado em referido dispositivo. Precedentes.
3. No caso, o TRE/MG consignou expressamente que a espécie cuida de mera divulgação de sondagem na rede social
facebook, sendo incabível, portanto, aplicar multa.
4. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 75492 - UBAPORANGA –MG,Acórdão de 03/04/2018,
Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 20/04/2018)
Por seu turno, a Resolução 23.549/2017 trouxe modificação quanto ao tema ao estabelecer, expressamente, a possibilidade de
aplicação de multa quando da realização de enquete no período da campanha eleitoral, mas dispôs que eventual multa se
aplica a quem fez a realização e divulgação da enquete, não apenas ao que a divulgou. Assim dispõe o normativo:
Art. 23. Évedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§1º Entende-se por enquete ou sondagem a pesquisa de opinião pública que não obedeça às disposições legais e às
determinações previstas nesta resolução.
§2º Se comprovada a realização e divulgação de enquete no período da campanha eleitoral, incidirá a multa prevista no §3º do
art. 33 da Lei nº 9.504/97, independentemente da menção ao fato de não se tratar de pesquisa eleitoral.
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Logo, pode-se extrair que a enquete realizada no período vedado em lei se equipara a pesquisa irregular, ensejando em tese a
aplicação de multa, haja vista envolver coleta e divulgação de informações não respaldadas por critério técnico-científico e
diante do seu potencial lesivo quando de sua divulgação massificada.
ANTE O EXPOSTO, julgo procedente em parte a Representação por considerar caracterizada divulgação de pesquisa
irregular. Ratifico em todos os termos a liminar antes concedida, em todas as suas injunções, inclusive em relação àremoção
em definitivo da página questionada. Deixo, no entanto, de aplicar a multa do §3º, do artigo 23, da Resolução 23.549/2017,
tendo em vista que os Representados não são os responsáveis por sua realização e divulgação, cumulativamente, tão
somente por sua divulgação, o que, a meu sentir, afasta a imposição da multa tratada no §2º, da Resolução nº 23.549/2017.
Quanto a eventual descumprimento parcial da obrigação de fazer imposta àAmazon, a multa decorrente poderá ser objeto de
liquidação e cobrança em execução definitiva, acaso transite em julgado a presente decisão.
Intimem-se as partes do inteiro teor da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 23 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
Processo 0602877-57.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602877-57.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE
- CE15877, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535, FABIO NEVES
MOREIRA - CE25439
REPRESENTADO: INSTITUTO RECLAME AQUI
Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Trata-se de Representação com pedido de liminar, interposta por COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA “A FORÇA DO POVO”, em face
do Instituto Reclame Aqui com fundamento nos artigos 96 da Lei 9.504/97, art. 243, IX do Código Eleitoral e art. 3º e 7° da
Resolução 23.547 do TSE.
O Representante alegou que o responsável pelo aplicativo “Detector de Ficha de Politico” estaria divulgando fatos inverídicos,
prejudicando a campanha eleitoral de Eunício Oliveira, candidato ao cargo de Senador da República/CE 2018 pela coligação
representante. As informações divulgadas estariam passando para os internautas a ideia de que o autor teria praticado
condutas criminosas, quando na verdade haveria apenas uma investigação, sem ajuizamento de ação penal.
Requereu a concessão de liminar “inaudita altera pars”, de modo a determinar que os representados promovam a imediata
remoção do aplicativo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Ao final, requereu que se digne de julgar totalmente PROCEDENTE os pedidos contidos na presente ação, confirmando a
medida liminar deferida.
A liminar foi indeferida verificado o conteúdo das imagens anexas àpetição inicial, não se vislumbrando expressões fortemente
agressivas ou ofensivas àhonra, e, via de consequência, inexistente o fumu boni iuri e o periculum in mora, necessários para
concessão da liminar pretendida.
Não houve apresentação de defesa.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela IMPROCEDÊNCIA da representação.
Relatado. Decido.
Observa-se pelas mídias acostadas a inexistência de infração àlegislação eleitoral.
A Lei Eleitoral assim prescreve:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao seu
descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;
II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.
§1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias.
§2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um
Juiz para apreciar as
reclamações ou representações.
§3º Os Tribunais Eleitorais designarão três juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações que lhes
forem dirigidas.
(...)
A mesma norma vem reproduzida nos arts. 3º e 7º da Resolução TSE nº 23.547/2017:
Art. 3º As representações poderão ser feitas por qualquer partido político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público e
deverão dirigir-se (Lei nº 9.504/1997, art. 96, caput, incisos II e III):
I —ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial;
II —aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais.
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(…)
Art. 7º As representações, subscritas por advogado ou por representante do Ministério Público, relatarão fatos, indicando
provas, indícios e circunstâncias (Lei nº 9.504/1997, art. 96, §1º).
§1º A inicial deverá qualificar as partes e identificar os endereços eletrônicos e de citação (Código de Processo Civil, art. 319,
inciso II).
§2º Caso as representações venham acompanhadas de arquivos de mídia, estes deverão observar os formatos e as restrições
de tamanho suportados pelo PJe.
§3º As representações relativas àpropaganda irregular serão instruídas com prova da autoria ou do prévio conhecimento do
beneficiário, caso este não seja por ela responsável, observando-se o disposto no art. 40-B da Lei nº 9.504/1997.
§4º A coligação deve ser devidamente identificada nas ações eleitorais, com a nominação dos respectivos partidos que a
compõem.
§5º Em caso de não vir a identificação da coligação, na petição inicial ou na defesa, deverá a Secretaria Judiciária juntar aos
autos relatório expedido pelo Sistema de Candidaturas em que conste essa informação.
§6º As representações relativas àpropaganda irregular no rádio e na televisão deverão ser instruídas com a informação de dia
e horário em que foi exibida e com a respectiva degravação da propaganda ou trecho impugnado.
Ressalte-se que a liberdade de expressão não se limita apenas a opiniões favoráveis, mas também àquelas que podem causar
inquietações ou mesmo transtornos, principalmente para pessoas públicas, as quais estão sujeitas a constantes críticas por
sua atuação política. Nesse sentido:
“ELEIÇÕES 2012. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INTERNET. FACEBOOK. CONTA PESSOAL. LIBERDADE.
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PROVIMENTO.
1. A utilização dos meios de divulgação de informação disponíveis na internet épassível de ser analisada pela Justiça Eleitoral
para efeito da apuração de irregularidades eleitorais, seja por intermédio dos sítios de relacionamento interligados em que o
conteúdo émultiplicado automaticamente em diversas páginas pessoais, seja por meio dos sítios tradicionais de divulgação de
informações.
2. A atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. (grifei)
3. As manifestações identificadas dos eleitores na internet, verdadeiros detentores do poder democrático, somente são
passíveis de limitação quando ocorrer ofensa àhonra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. (grifei)
4. A propaganda eleitoral antecipada por meio de manifestações dos partidos políticos ou de possíveis futuros candidatos na
internet somente resta caracterizada quando há propaganda ostensiva, com pedido de voto e referência expressa àfutura
candidatura, ao contrário do que ocorre em relação aos outros meios de comunicação social nos quais o contexto
éconsiderado.
5. Não tendo sido identificada nenhuma ofensa àhonra de terceiros, falsidade, utilização de recursos financeiros, públicos ou
privados, interferência de órgãos estatais ou de pessoas jurídicas e, sobretudo, não estando caracterizado ato ostensivo de
propaganda eleitoral, a livre manifestação do pensamento não pode ser limitada.
6. Hipótese em que o Prefeito utilizava sua página pessoal para divulgação de atos do seu governo, sem menção àfutura
candidatura ou pedido expresso de voto.
Recurso provido para julgar improcedente a representação”.
(Recurso Especial Eleitoral nº 2949, Acórdão de 05/08/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE –
Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 25/08/2014, Página 164-165 RJTSE –Revista de jurisprudência do TSE, Volume
25, Tomo 3, Data 05/08/2014, Página 153)
Registre-se, ademais, que em julgamento unânime da ADIN 4451/DF, o STF destacou: “(..) l iberdade de expressão autoriza
que os meios de comunicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza
programas humorísticos, 'charges” e sártiras realizadas a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo,
como costumeiramente se realiza, não havendo nenhuma justificativa constitucional razoável para interrupção durante o
período eleitoral”.
Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, julgo IMPROCEDENTE a presente representação,
confirmando em seus termos a liminar indeferida.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 26 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
Processo 0602890-56.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602890-56.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DANIELA LIMA DA ROCHA
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "TA NA HORA DE MUDAR"
Advogados do(a) REPRESENTANTE: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839, EUGESIO PEREIRA
MACIEL - DF53326, AFONSO ASSIS RIBEIRO - DF15010, GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641,
RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200, FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE16275, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA
PINTO - CE2665, CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE15946
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO "POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE", COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO, CAMILO
SOBREIRA DE SANTANA, MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO, CID FERREIRA GOMES, EUNICIO LOPES DE
OLIVEIRA
Advogado do(a) REPRESENTADO: ANDRE LUIZ DE SOUZA COSTA - CE10550 Advogado do(a) REPRESENTADO:
Advogado do(a) REPRESENTADO: ANDRE LUIZ DE SOUZA COSTA - CE10550 Advogado do(a) REPRESENTADO: ANDRE
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LUIZ DE SOUZA COSTA - CE10550 Advogado do(a) REPRESENTADO: ANDRE LUIZ DE SOUZA COSTA - CE10550
Advogados do(a) REPRESENTADO: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE - CE15877, VICENTE BANDEIRA DE AQUINO
NETO - CE9665, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, FABIO NEVES MOREIRA - CE25439, ANDERSON QUEIROZ
COSTA - CE32535
DECISÃO
Trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral Irregular com Pedido de Liminar interposta pela Coligação Majoritária “TÁ
NA HORA DE MUDAR” e de seus candidatos, GUILHERME CALS THEÓPHILO GASPAR DE OLIVEIRA e MARIA EMÍLIA
PESSOA DE LIMA CARNEIRO, em face da Coligação Majoritária “POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS
FORTE”(PT/PDT/PP/PTB/PR/PPS/DEM/PRTB/PMN/PMB/PSB/PV/PRP/PATRI/PPL/PCdoB), CAMILO SOBREIRA SANTANA,
MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO, CID FERREIRA GOMES (PDT –123), bem como de EUNÍCIO LOPES DE
OLIVEIRA (MDB –151), com fundamento nos arts. 10, §1º; 15, §5º e 21 da Resolução TSE nº 23.551/2017.
Alegam os demandantes que os representados afixaram na fachada e no muro lateral de imóvel situado na cidade de Sobral,
na Av. Idelfonso de Holanda Cavalcante, 442, propaganda eleitoral através de painéis e pinturas de muro, com as seguintes
irregularidades: a) pelo menos 05 (outdoors), configurando de forma clara o efeito visual único e outdoor, em afronta ao que
dispõe os artigos 10, §1º e 15, §5º, da Resolução do TSE nº 23.551/2017; b) 05 banners que se assemelham a outdoor; c)
ausência dos partidos que integram a coligação, conforme dispõe o art. 7º da resolução 23.551/17; d) os representados não
integram
a
mesma
coligação,
sendo
o
candidato
EUNÍCIO
OLIVEIRA
pertencente
àcoligação
(MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB), e os candidatos CID GOMES e CAMILO SANTANA àcoligação
majoritária (PT / PDT / PP / PSB/ PR / PTB / DEM / PC do B / PPS / PRP / PV / PMN / PPL / PATRI /PRTB / PMB).
A liminar pretendida restou parcialmente deferida, somente para determinar a intimação dos representados para que se
abstenham de realizar propaganda irregular consistente na utilização de outdoors ou banners com efeito outdoorque
ultrapassem a medida de 4m².
Em sede de contestação, a Coligação “POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE” e seus candidatos alegam ausência de
comprovação do prévio conhecimento da propaganda impugnada por parte dos ora defendentes e que a representação relativa
àpropaganda irregular não foi instruída com a prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiado, conforme previsto
no art. 40-B da Lei Federal nº 9.504/97 e na jurisprudência citada, o que se mostra imprescindível para configuração de
responsabilidade, não se admitindo mera presunção. Informam, ainda, que a decisão liminar foi devidamente cumprida,
conforme imagens provas colacionadas aos autos.
Por fim, requerem que seja julgada improcedente a presente representação por propaganda irregular, deixando de aplicar
qualquer penalidade, haja vista a ausência de prévio conhecimento da existência da propaganda impugnada por parte dos
Defendentes.
Em sua defesa, o candidato também representado, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, alega que não houve violação alguma da
legislação eleitoral, tendo em vista a regularidade da propaganda questionada, conforme dispõem os arts. 10º, §1º, 15, §5º e
21 da Resolução TSE nº 23.551, de 2017. Acrescenta que este Tribunal Regional Eleitoral, acerca da configuração do Outdoor,
em decisão de 22/08/18, definiu que “outdoor é1 um engenho publicitário com dimensão igual ou superior a 20m2”. Aduz,
ainda, o representante se desincumbiu de comprovar o alegado, isto porque não juntou nada que comprove que a propaganda
vertente tem dimensões maiores que 20m².
Com vista, o Ministério Público Eleitoral opina pela procedência da representação, deixando de aplicar a multa, em razão da
ausência de elementos que indiquem que os representados tinham conhecimento prévio da propaganda irregular.
Relatado. Decido.
Inicialmente, cabe analisar as normas incidentes sobre o caso, contidas na Resolução 23.551/2017, do Tribunal Superior
Eleitoral:
Art. 10. Éassegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do
pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela
forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, inciso I).
§1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a
sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em formato que não se assemelhe a outdoor nem gere esse
efeito.
Art. 15. Não épermitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de (Lei nº
9.504/1997, art. 37, §2º):
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e
veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5m²
(meio metro quadrado).
§1º A justaposição de adesivo ou de papel cuja dimensão exceda a 0,5m² (meio metro quadrado) caracteriza propaganda
irregular, em razão do efeito visual único, ainda que a publicidade, individualmente, tenha respeitado o limite previsto no inciso
II deste artigo.
§2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de
pagamento em troca de espaço para essa finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 37, §8º).
§3º Éproibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa
traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a 0,5m² (meio metro quadrado), observado o disposto no §1º deste
artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, §2º, II; art. 38, §4º).
§4º Na hipótese do §3º, não éaplicável, em relação ao parabrisa traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II.
§5º A propaganda eleitoral em bens particulares não pode ser feita mediante inscrição ou pintura em fachadas, muros ou
paredes, admitida apenas a afixação de papel ou de adesivo, com dimensão que não ultrapasse o limite previsto no inciso II.
Art. 21. Évedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os
partidos políticos, as coligações e os candidatos àimediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, §8º ).

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

Ano 2018, Número 223

Fortaleza, terça-feira, 6 de novembro de 2018

Página 41

§1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda que, justapostas,
se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator àmulta prevista neste artigo.
§2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do §1º não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
Cumpre ressaltar a diferenciação que se faz entre a propaganda eleitoral mediante “outdoor” e chamado “efeito outdoor” de
propaganda.
O conceito de outdoor égeralmente referido às peças publicitárias de grandes dimensões, sobretudo em placas modulares,
dispostos em locais de grande visibilidade, como àbeira de vias públicas ou rodovias.
A propaganda eleitoral mediante outdoor está proibida desde 2006, por força da Lei nº 11.300. Esta norma revogou o art. 42 da
Lei nº 9.504/97, que disciplinava a propaganda eleitoral mediante tal artefato publicitário, bem como acrescentou o §8º ao art.
39 da Lei das Eleições.
No tocante ao “efeito outdoor”, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “a legislação eleitoral vetou a divulgação
de propaganda em formato que se assemelhe ou gere efeito de outdoor, mesmo nas fachadas dos comitês, a fim de que sejam
evitados o abuso e o desequilíbrio na disputa eleitoral” (AgRg-Al 72-95/1VIG, Rei. Mm. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de
20/11/2017).
Ademais, consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral abaixo colacionada, placas que ultrapassem 4m² éque
caracterizam o referido efeito. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
BENS PARTICULARES. RETIRADA QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DA MULTA. PRECEDENTES. COMITÊ ELEITORAL.
PLACAS EM DIMENSÃO SUPERIOR A 4M². IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. JUSTAPOSIÇÃO DE PLACAS. EFEITO
VISUAL ÚNICO SEMELHANTE A OUTDOOR. CONFIGURADO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO: MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso de bens particulares, tal como ocorre na hipótese dos autos, a retirada da propaganda eleitoral irregular não afasta
a aplicação da multa.
2. As regras relativas àpropaganda eleitoral, inclusive a que diz respeito ao limite da dimensão máxima das placas para
veiculação, também se aplicam aos comitês eleitorais.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu pela irregularidade da propaganda
porque foi demonstrada a caracterização de efeito visual único assemelhado a outdoor.
4. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, sendo absolutamente
indispensável o cotejo analítico de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados.
5. Agravo regimental desprovido
(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 376002 - GOIÂNIA - GO - Acórdão de 12/12/2013 - Relator(a) Min.
Laurita Hilário Vaz - DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 29, Data 11/02/2014, Página 37
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. FACHADA DE COMITÊ. OUTDOOR. SÚMULA 24/TSE. RETIRADA. INAFASTABILIDADE DE MULTA. SÚMULA
48/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. A teor do art. 10, §1º, da Res.-TSE 23.457/2015, configura propaganda eleitoral proibida em sede de comitê de campanha
aquela que se "assemelhe ou gere efeito de outdoor". (grifei)
2. Na espécie, o TRE/MG assentou que "as fotografias de fls. 6, 11 e 12 deixam inconteste o impacto visual único da
propaganda ora analisada".
3. Entender de maneira diversa demanda, como regra, reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária,
a teor da Súmula 24/TSE.
4. Nos termos da Súmula 48/TSE, "a retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não écapaz de
elidir a multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97".
5. Recurso especial a que se nega seguimento.
(TSE - RESPE: 836120166120018 Dourados/MS 78722017, Relator: Min. Jorge Mussi, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data
de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 16/02/2018 - Página 21-23)
Decompondo o texto legal, temos evidenciada a irregularidade da propaganda impugnada, uma vez que a imagem juntada na
inicial demonstra o efeito outdoor, não se tratando de publicação em espaço distinto.
Verifica-se, ainda, na propaganda impugnada, ausência de identificação da denominação e legenda da coligação majoritária,
bem como a utilização de imagem de candidato que integra coligação distinta.
Contudo observo que não há nos autos elementos que comprovem que os representados tinham conhecimento prévio da
propaganda irregular veiculada em imóvel situado em Sobral. No entanto, os representados informam que a decisão liminar foi
devidamente cumprida, conforme imagens colacionadas aos autos.
Ante o exposto julgo procedente a presente representação, reconhecendo a irregularidade da propaganda veiculada em
desrespeito ao art. 7, 15 e 21 da Resolução 23551/2017. No entanto, deixo de aplicar a multa, em razão da ausência de
elementos que indiquem que os representados tinham conhecimento prévio da propaganda irregular.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 2 de outubro de 2018.
1 Recurso Eleitoral nº 131 - 10.2016.6.06.0043, Origem Jucás/CE (43ª Zona Eleitoral), Relator: Juiz Alcides Saldanha Lima.
Sessão Ordinária de 22 /08/2018. Publicação no DJE nº 159, págs 09, em 24/08/2018.
2 Proc. 241-49.2016.6.06.0062-Classe, Protocolo: 81.201/2016, Procedência: Varzea Alegre-CE –62ª Zona Eleitoral. Relator:
Juiz Roberto Viana Diniz de Freiras. Julgado dia 24/01/2018. Publicação no DJE nº 21, págs 13, em 30/01/2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
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Processo 0602876-72.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602876-72.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DANIELA LIMA DA ROCHA
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE
- CE15877, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535, FABIO NEVES
MOREIRA - CE25439
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REGINAURO SOUSA NASCIMENTO
Advogados do(a) REPRESENTADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688,
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, DANIELLE DE
MARCO - SP311005, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILA DE
ARAUJO GUIMARAES - SP333346 Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Tratam os autos de representação eleitoral com pedido de tutela de urgência inibitória por propaganda eleitoral irregular na
internet interposta pela Coligação Majoritária “A FORÇA DO POVO”, formada pelos partidos políticos
MDB/PHS/AVANTE/SD/PSD/PSC/PODEMOS/PRB, em face do provedor de internet FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA, e de SARGENTO REGINAURO, 1º Suplente - CEARÁ/BR, Partido Republicano da Ordem Social –PROS CNPJ
–31.209.624/0001-47, com supedâneo nos seguintes dispositivos: art. 96 da Lei 9.504/97, art. 243, IX do Código Eleitoral e art.
3º e 7° da Resolução 23.547 do TSE.
Alega a demandante que o representado, que écandidato ao cargo de Senador/CE (Suplente) nas Eleições Gerais, vem
divulgando em suas redes sociais propaganda eleitoral paga negativa em relação ao Senador Eunício Oliveira consistente em
um vídeo mediante o qual o segundo representado propaga um aplicativo que supostamente detectaria fichas (sujas) de
políticos ao tempo em que sugere que o candidato Eunício Oliveira possua dados em seu desfavor na ferramenta em questão.
Sustenta que o segundo representado também estaria divulgando em posts patrocinados uma relação de inquéritos policiais
que teriam como investigado o senador Eunício, optando, porém, por, precipitadamente, qualificá-lo como réu e acusado,
formas utilizadas somente quando há deflagração de ação penal pelo Ministério Público, o que não se apresenta no caso,
conforme demonstra sua certidão negativa anexa.
Argumenta que o impulsionamento pago na internet somente épermitido para promover ou beneficiar candidatos e suas
agremiações.
Requer concessão “inaudita altera pars” de medida liminar para remoção do conteúdo das páginas indicados na exordial e no
mérito requer que se digne de julgar totalmente procedente os pedidos contidos na presente ação, confirmando a medida
liminar deferida, determinando a aplicação da multa aos responsáveis no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme art.
24, §2º, da Resolução 23.551 do TSE.
A liminar pretendida restou parcialmente deferida apenas para determinar aos representados a remoção do conteúdo das
publicações.
Em sua defesa, o FACEBOOK BRASIL informa que contatou os Operadores do Site Facebook, os quais tornaram indisponível
o conteúdo específico considerado ilícitos por este juízo, bem como providenciaram a desabilitação do impulsionamento do
aludido conteúdo, conforme ordem judicial. Nestas condições, requer-se que se declare cumprida a liminar deferida, afastandose a incidência de quaisquer sanções pelo seu descumprimento.
Intimado para apresentar defesa no prazo legal em relação àdecisão ID nº 145768, o representado, REGINAURO SOUSA
NASCIMENTO, não se manifestou, conforme certidão nos autos.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável àprocedência da representação.
Relatado. Decido.
Passando àanálise dos vídeos e das postagens acostados aos autos, verifico que há um texto com a expressão EunícioNão e
VoteFichaLimpa, além de serem feitas referências a supostos processos a que o candidato Eunício responderia na condição
de réu.
Ademais, vejo tratarem-se de conteúdos patrocinados, espécie de propaganda paga na internet permitida, em princípio, pela
legislação eleitoral.
Não se pode perder de vista, entretanto, que o chamado impulsionamento pago de conteúdo na internet deve cingir-se aos
contornos delineados nos parágrafos do art. 57-C da Lei das Eleições e do art. 24, da Resolução TSE nº 23.551/2017.
A Lei Eleitoral veda a propaganda paga na internet excetuando o impulsionamento eletrônico, nos termos do dispositivo a
seguir transcrito:
Art. 57-C. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de
conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de
conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
§3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de
internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente

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

Ano 2018, Número 223

Fortaleza, terça-feira, 6 de novembro de 2018

Página 43

estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
A mesma norma vem reproduzida no art. 24 da Resolução TSE nº 23.551/2017:
Art. 24. Évedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de
conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações
e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
§1º (...)
§2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de
conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, àmulta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §2º).
§3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com provedor da aplicação de
internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações (Lei nº 9.504/1997, art.
57- C, §3º).
§4º O representante do candidato a que alude o caput se restringe àpessoa do administrador financeiro da respectiva
campanha.
§5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão
"Propaganda Eleitoral".
Consoante se observa, o §3º, do art. 57-C, da Lei 9.504/1997, reproduzido na referida resolução o impulsionamento previsto no
caput do dispositivo deve, dentre outras exigências, ter como único fim o de promover ou beneficiar candidatos e sua
agremiação, sendo, portanto, a modalidade de propaganda impulsionada que épermitida na internet.
Interpretação a contrario sensu, portanto, conduz àconclusão de que a Lei Eleitoral veda impulsionamento de conteúdo
negativo, qual seja, aquele conteúdo que possui como temática a exposição dos defeitos, falhas ou imperfeições de candidato
oponente, seja do ponto de vista pessoal, administrativo ou como pessoa pública.
Tenho que resta configurada a propaganda irregular. A postagem éclaramente patrocinada e tal modalidade de divulgação
épermitida sob condições taxativas previstas na legislação, qual seja, uma finalidade específica de promover ou beneficiar
candidato ou agremiação partidária. No entanto, sabe-se não ser possível abranger nesse conceito a propaganda negativa que
visa tão somente desqualificar o adversário, conforme aconteceu no caso em tela.
Ressalte-se, ainda, que a referência àexistência de ações penais contra Eunício éimprecisa, uma vez que há inquéritos e
investigações em curso, mas não propriamente uma ação penal em trâmite contra o Senador. Daí, concluo que tal
circunstância, por sua invericidade, já ésuficiente para caracterizar a irregularidade da postagem.
Nesse sentido, colhe-se o julgado:
Ementa:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET.
IMPULSIONAMENTO NEGATIVO. OFENSA A HONRA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 57-C DA LEI 9.504/97. EXTRAPOLAÇÃO
DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.
1. Configuração de propaganda eleitoral ofensiva em rede social Facebook, por impulsionamento negativo.
2. Irregularidade da propaganda negativa, evidente propósito de macular honra de candidato, não podendo ser confundida a
ofensa perpetrada com mera crítica àatuação política do recorrido.
3. Existe viabilidade na legislação para remover da internet conteúdos ofensivos divulgados por meio de impulsionamento,
conforme a disciplina do art. 57-C e 57-D da Lei nº 9.504/97.
4.Liberdade de expressão se vê limitada por restrições necessárias, em uma sociedade democrática, de proteger a reputação
e os direitos de outras pessoas, não se estendendo àdivulgação de notícias inverídicas ou ofensivas àhonra de terceiros.
5. Não Provimento. Procedência da Representação.
(TRE-Pe - Rp - 602618-56.2018.617.0000 - recife/PE - ACÓRDÃO n 060261856 de 01/10/2018 - Relator(a) STÊNIO JOSÉ DE
SOUSA NEIVA COÊLHO. Publicação em 01/10/2018.)
Ante o exposto, julgou procedente a presente representação, confirmando a liminar concedida que determinou aos
representados, SARGENTO REGINAURO e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, a remoção do conteúdo das
publicações veiculadas às URLs específicas.
Nesse sentido, APLICO a multa prevista no §2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97, no seu valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a ser suportada pelo candidato Representado, SARGENTO REGINAURO.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 24 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
Processo 0602855-96.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602855-96.2018.6.06.0000 - Sobral - CEARÁ
ORIGEM: Sobral
RELATOR: DANIELA LIMA DA ROCHA
REPRESENTANTE: MOSES HAENDEL MELO RODRIGUES
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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Advogados do(a) REPRESENTANTE: CAMILA CARVALHO GOMES - CE32221, MANOEL DE CASTRO CARNEIRO NETO CE16086
REPRESENTADO: JOSE LEONIDAS DE MENEZES CRISTINO
Advogados do(a) REPRESENTADO: THIAGO ARAUJO MONTEZUMA - CE23667, LUCAS SILVA AGUIAR - CE29357,
FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA DO NASCIMENTO - CE28278
DECISÃO
MOSES HAENDEL MELO RODRIGUES, candidato ao cargo de deputado federal, manejou a presente Representação
Eleitoral, com pedido de liminar, em face de JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO, também candidato a deputado
federal, com supedâneo nos seguintes dispositivos: artigos 242 e 243 do Código Eleitoral e arts. 6º e 17 da Resolução
23.551/2017 do TSE.
Alega o demandante que o deputado Leônidas Cristino, que disputa votos no município de Sobral com o representante,
começou a distribuir pela cidade de Sobral, na data de 21/9/2018, um panfleto contendo afirmativas que tendem a modificar o
estado mental dos eleitores, mostrando meias verdades, sobre a atuação parlamentar das partes, além de difamar e injuriar o
representante.
Argumenta que o panfleto contém meias verdades acerca da votação de diversos projetos na Câmara dos Deputados que
podem levar o eleitor a crer que o representado se posiciona contra os direitos dos trabalhadores, alterando negativamente
seus estados mentais em relação ao representante.
Requereu o recebimento e o processamento desta representação em segredo de justiça e pugna pela concessão “inaudita
altera pars” de medida liminar de Busca e Apreensão do material de campanha do representado referente aos panfletos aqui
combatidos.
Ao final, pugna pelo procedência total da presente demanda, impondo ao representado o dever de retratação pública, em suas
páginas oficiais no Facebook e Instagram, “com o completo teor da decisão terminativa de mérito, bem como explicitando todo
o ilícito cometido e toda a verdade sobre os assuntos pautados.”
A tutela de urgência requerida foi indeferida por meio da Decisão ID 2855-96.
Citado, o candidato representado JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO apresentou peça de defesa ID 146690, na qual
aduz que o material gráfico combatido faz referência a fatos sabidamente verídicos no âmbito nacional e regional, conforme
informações retiradas no endereço eletrônico https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/reforma-trabalhista-comoosdeputados-votaram/, por isso não houve abuso de liberdade de expressão e de opinião.
Requer, portanto, que a presente representação seja julgada improcedente, in totum, haja vista a completa regularidade da
propaganda ora impugnada.
Com vista, o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer pela improcedência da representação por considerar não haver sido
divulgada qualquer inverdade nos votos dos dois parlamentares. (ID 148937)
Éo relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifico a existência de óbice ao conhecimento da presente demanda, qual seja, a perda superveniente
do objeto. No caso dos autos, a decisão liminar já havia sido indeferida no sentido de que, em juízo de cognição sumária, o
material gráfico combatido não continha nenhum conteúdo capaz de promover alterações de estados mentais no eleitor, nem
se havia enxergado na denominação conferida pelo representado a cada projeto mencionado no panfleto vergastado nenhuma
criação de quadro artificial para provocar aversão, medo ou ansiedade em relação ao representante, de sorte que, em
princípio, a propaganda em alusão encontra-se dentro da normalidade do jogo político/eleitoral.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período de
propaganda eleitoral referente aos cargos concorrentes no âmbito regional, e sobretudo quanto ao cargo de deputado federal,
a pretensão da parte não mais pode ser atingida ou compensada no atual estágio, de modo que um possível deferimento do
pedido encontra-se despiciendo e não lograria mais o objetivo visado.
Conforme jurisprudência sedimentada pelo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o encerramento do primeiro turno das
eleições enseja a perda superveniente de objeto, haja vista o término do período de propaganda eleitoral gratuita, colho os
seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR. ELEIÇÕES 2010. GOVERNADOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
PROPAGANDA IRREGULAR. PREJUDICIALIDADE.
1.Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita e encerradas as eleições, o agravo regimental e a própria ação cautelar,
que tratam de pedido de suspensão de propaganda irregular (uso de slogan do governo na propaganda eleitoral de candidato),
perdem seu objeto.
2.Agravo regimental e ação cautelar prejudicados.
(AC –277618, rel. Min. AIdir Passarinho Junior, julgado em 14/10/2010 )
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado.
(REspe 545891, rel. designado Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 19/10/2010).
Com efeito, avoco os autos, na fase em que se encontram, porquanto já encerrado o período de propaganda eleitoral, bem
como já realizado o pleito do último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do direito pleiteado. Neste
sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto no art.
485, VI, do Novo CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os presentes autos.
Fortaleza, 26 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
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Processo 0602076-44.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602076-44.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTES: COLIGAÇÃO “POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE” e CID FERREIRA GOMES
ADVOGADOS: André Luiz de Souza Costa, Rodrigo Cavalcante Dias, Raimundo Augusto Fernandes Neto, Wilson da Silva
Vicentino e Daniele Cavalcante Dias
RECORRENTE: CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
ADVOGADOS: André Luiz de Souza Costa, Rodrigo Cavalcante Dias, Raimundo Augusto Fernandes Neto, Wilson da Silva
Vicentino, Daniele Cavalcante Dias, Fernando Gaspar Neisser e Paula Regina Bernardelli
RECORRIDA: COLIGAÇÃO "TA NA HORA DE MUDAR"
ADVOGADOS: Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho, Afonso Assis Ribeiro, Clara Rachel Feitosa Petrola, Eugesio Pereira
Maciel, Francisco Maia Pinto Filho, Raphael Pessoa Mota, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Gustavo Guilherme Bezerra
Kanffer
EMENTA: RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. HORÁRIO GRATUITO. ART. 66 DA RESOLUÇÃO
TSE N. 23.551/17. ART. 53-A DA LEI N. 9.504/97. ELEIÇÕES 2018. DECISÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO JULGANDO
PROCEDENTE REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
CANDIDATURA PROPORCIONAL COM BORDÃO E FOTOS QUE BENEFICIAM CANDIDATOS MAJORITÁRIOS. INVASÃO
DE HORÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2018. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Após a realização das Eleições fica prejudicado o direito pleiteado em razão da perda superveniente do objeto.
2. Recurso não conhecido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em não conhecer o recurso, nos termos do
voto do(a) Relator(a). Fortaleza, 27/10/2018 JUIZ(A) DANIELA LIMA DA ROCHA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602076-44.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTES: COLIGAÇÃO “POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE” e CID FERREIRA GOMES
ADVOGADOS: André Luiz de Souza Costa, Rodrigo Cavalcante Dias, Raimundo Augusto Fernandes Neto, Wilson da Silva
Vicentino e Daniele Cavalcante Dias
RECORRENTE: CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
ADVOGADOS: André Luiz de Souza Costa, Rodrigo Cavalcante Dias, Raimundo Augusto Fernandes Neto, Wilson da Silva
Vicentino, Daniele Cavalcante Dias, Fernando Gaspar Neisser e Paula Regina Bernardelli
RECORRIDA: COLIGAÇÃO "TA NA HORA DE MUDAR"
ADVOGADOS: Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho, Afonso Assis Ribeiro, Clara Rachel Feitosa Petrola, Eugesio Pereira
Maciel, Francisco Maia Pinto Filho, Raphael Pessoa Mota, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Gustavo Guilherme Bezerra
Kanffer
RELATÓRIO
A
Coligação
Majoritária
“POR
UM
CEARÁ
CADA
VEZ
MAIS
FORTE”
(PT/PDT/PP/PTB/PR/PPS/DEM/PRTB/PMN/PMB/PSB/PV/PRP/PATRI/PPL/PCdoB) e seus candidatos CAMILO SOBREIRA
DE SANTANA (governador -13) e CID FERREIRA GOMES, (senador –123) vêm interpor RECURSO ELEITORAL COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO em face da sentença exarada nos autos que julgou procedente a Representação Eleitoral
(ID 147924), proposta pela Coligação Majoritária “TÁ NA HORA DE MUDAR”, com apoio nos arts. 5º, LV e LIV, da CFRB; 265
do Código Eleitoral; 96, §8º da Lei nº 9.504/1997; 20 da Resolução do TSE nº 23.547/2017 e nos precedentes jurisprudenciais
aplicáveis ao caso dos autos.
Inconformados com a decisão deste juízo monocrático , os recorrentes alegam, em síntese:
a) Em 13/09/2018, a Coligação Majoritária “Tá na Hora de Mudar” ajuizou representação impugnando a propaganda eleitoral,
na modalidade inserção, veiculada no 12/09/2018 na TV Diário, às 28h28min e 20h29min, em que teria havido a invasão dos
candidatos majoritários no tempo destinado ao programa eleitoral dos candidatos proporcionais;
b) a decisão incorreu em julgamento extra-petita, uma vez que a sentença fundamentou-se em fatos não suscitados na inicial.
Daí a necessidade de reforma da sentença recorrida, haja vista ter ultrapassado os limites da controvérsia proposta pelo autor
da representação, quando apreciou mérito diverso daqueles suscitados na exordial;
c) a Representante impugnou a propaganda eleitoral combatida por 3 (três) motivos: 1) os letterings “Camilo 13 governador” e
“Cid 123 senador”; 2) a fala dos candidatos “Vou com Camilo e Cid”; 3) a utilização ao fundo de imagem dos candidatos
majoritários, bem como o tamanho da referida fotografia;
d) a sentença recorrida julgou procedente a representação considerando motivação (causa de pedir) diversa das suscitadas
pela Recorrida, qual seja, a presença do bordão “SEU VOTO VALE MUITO” na propaganda impugnada. Com efeito, entendem
que a inclusão de slogan não faz referência nem pede voto àcandidatura majoritária;
e) no caso da propaganda eleitoral dos candidatos a deputado federal NILSON MACEDO e ODORICO MONTEIRO não existiu
violação àlegislação, vez que a propaganda contém tão somente fotos dos candidatos majoritários, ao fundo, com as
respectivas legendas. Por fim, afirmam que não houve pedido de voto expresso ou não;
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f) requerem o deferimento de tutela de urgência antecipada para conferir efeito suspensivo às decisões de mérito e liminar
exaradas nos autos da presente representação;
g) Por fim, requerem que seja recebido, processado e admitido o presente recurso eleitoral e julgado procedente.
Em petição juntada aos autos, a COLIGAÇÃO “TA NA HORA DE MUDAR” apresentou Recurso Eleitoral sem contudo ter sido
sucumbente da decisão prolatada na presente representação, conforme ID 149303.
A recorrida apresentou contrarrazões afirmando que:
a) na sessão plenária de do dia 25/09/2018, nosso Eg. TRE/CE apreciou recurso na Representação 060169536.2018.6.06.0000 e assentou que o “pedido explícito de voto, inclusive com a utilização de bordão referente a candidato
majoritário afronta nitidamente o contido no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97.”;
b) conquanto no caso em tela não se use bordão da candidatura majoritária, éfato que a utilização do bordão “SEU VOTO
VALE MUITO” acaba por beneficiar todos os 3 candidatos apresentados, o que configura, no âmbito do entendimento firmado
neste Eg. TRE/CE, a invasão;
c) o rigor da lei - e da Jurisprudência - deve ser aplicado a todos os candidatos e coligações, consoante os seguintes
parâmetros fixados: i) évedado o pedido explícito ou implícito de voto para a candidatura majoritária; ii) a exceção legal permite
que o candidato majoritário compareça àpropaganda proporcional, porém estritamente para pedir voto no candidato titular da
propaganda eleitoral; ii) são proibidos bordões que venham a beneficiar outros candidatos; iv) a faculdade conferida pelo
legislador limita-se a utilizar o NOME e NÚMERO dos demais candidatos majoritários.
d) requer o improvimento do Recurso Inominado.
Apreciado o pedido de deferimento de tutela de urgência para concessão de efeito suspensivo ao recurso, esta Magistrada
entendeu que os fatos narrados não seriam suficientes àconcessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual restou
INDEFERIDO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme ID 149586.
Devidamente intimados quanto ao Recurso Eleitoral ID 149303, não foram apresentadas contrarrazões pela COLIGAÇÃO
"POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE" nem pelos demais representados.
É o relatório adotado.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602076-44.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTES: COLIGAÇÃO “POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE” e CID FERREIRA GOMES
ADVOGADOS: André Luiz de Souza Costa, Rodrigo Cavalcante Dias, Raimundo Augusto Fernandes Neto, Wilson da Silva
Vicentino e Daniele Cavalcante Dias
RECORRENTE: CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
ADVOGADOS: André Luiz de Souza Costa, Rodrigo Cavalcante Dias, Raimundo Augusto Fernandes Neto, Wilson da Silva
Vicentino, Daniele Cavalcante Dias, Fernando Gaspar Neisser e Paula Regina Bernardelli
RECORRIDA: COLIGAÇÃO "TA NA HORA DE MUDAR"
ADVOGADOS: Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho, Afonso Assis Ribeiro, Clara Rachel Feitosa Petrola, Eugesio Pereira
Maciel, Francisco Maia Pinto Filho, Raphael Pessoa Mota, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Gustavo Guilherme Bezerra
Kanffer
VOTO
A
Coligação
Majoritária
“POR
UM
CEARÁ
CADA
VEZ
MAIS
FORTE”
(PT/PDT/PP/PTB/PR/PPS/DEM/PRTB/PMN/PMB/PSB/PV/PRP/PATRI/PPL/PCdoB) e seus candidatos CAMILO SOBREIRA
DE SANTANA (governador -13) e CID FERREIRA GOMES, (senador –123) vêm interpor RECURSO ELEITORAL COM
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO em face da sentença exarada nos autos que julgou procedente a Representação Eleitoral
(ID 147924), proposta pela Coligação Majoritária “TÁ NA HORA DE MUDAR”, com apoio nos arts. 5º, LV e LIV, da CFRB; 265
do Código Eleitoral; 96, §8º da Lei nº 9.504/1997; 20 da Resolução do TSE nº 23.547/2017 e nos precedentes jurisprudenciais
aplicáveis ao caso dos autos.
Registre-se, inicialmente, que no tocante àpropaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral tem como objetivo atuar nas representações
que envolvam as atividades relacionadas ao período de pré-campanha e campanha eleitoral e àrealização do Pleito Eleitoral.
Passada a Eleição, malogra eventual prejuízo eleitoral alegado pelos representantes nas demandas eleitorais relativas à
propaganda eleitoral portanto, incluindo os pedidos de direito de resposta manejados por partido/coligação ou candidatos
nessa condição. Destarte, todas as representações ainda em curso, mesmo as que estiverem em fase de recurso restam
prejudicadas em razão da perda superveniente do objeto da demanda, excetuadas, por óbvio, as hipóteses em que há
previsão de imposição de sanção pecuniária (multa).
Conforme jurisprudência sedimentada pelo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o encerramento do primeiro turno das
eleições enseja a perda superveniente de objeto, haja vista o término do período de propaganda eleitoral gratuita, colho o
seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR. ELEIÇÕES 2010. GOVERNADOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
PROPAGANDA IRREGULAR. PREJUDICIALIDADE.
1.Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita e encerradas as eleições, o agravo regimental e a própria ação cautelar,
que tratam de pedido de suspensão de propaganda irregular (uso de slogan do governo na propaganda eleitoral de candidato),
perdem seu objeto.
2.Agravo regimental e ação cautelar prejudicados.
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(AC –277618, rel. Min. AIdir Passarinho Junior, julgado em 14/10/2010 )
Portanto, após a realização das Eleições, no dia 7/10/18, resta prejudicado o presente recurso em razão da perda
superveniente do objeto e consequente perda do interesse recursal.
Isto posto, voto no sentido de não conhecimento do presente recurso eleitoral.
Écomo voto, Senhor(a) Presidente.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602076-44.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTES: COLIGAÇÃO “POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE” e CID FERREIRA GOMES
ADVOGADOS: André Luiz de Souza Costa, Rodrigo Cavalcante Dias, Raimundo Augusto Fernandes Neto, Wilson da Silva
Vicentino e Daniele Cavalcante Dias
RECORRENTE: CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
ADVOGADOS: André Luiz de Souza Costa, Rodrigo Cavalcante Dias, Raimundo Augusto Fernandes Neto, Wilson da Silva
Vicentino, Daniele Cavalcante Dias, Fernando Gaspar Neisser e Paula Regina Bernardelli
RECORRIDA: COLIGAÇÃO "TA NA HORA DE MUDAR"
ADVOGADOS: Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho, Afonso Assis Ribeiro, Clara Rachel Feitosa Petrola, Eugesio Pereira
Maciel, Francisco Maia Pinto Filho, Raphael Pessoa Mota, Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Gustavo Guilherme Bezerra
Kanffer
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em não conhecer o recurso, nos
termos do voto do(a) Relator(a).
Composição: DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA, JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA, JUIZ TIAGO
ASFOR ROCHA LIMA E JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTA: LÍVIA MARIA DE SOUSA
SESSÃO DE 27/10/2018.
Processo 0602995-33.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602995-33.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ
Advogados do(a) REPRESENTANTE: MARCELO MENESES AGUIAR - CE17329, EDSON LUIS MONTEIRO LUCAS CE18105
REPRESENTADO: DONIZETE ARRUDA, DRACO COMUNICAÇÃO
Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Verifico a perda superveniente do objeto, o provimento jurisdicional pleiteado éo direito de resposta tendo em vista a
publicação de uma matéria no sítio www.cearanews7.com com conteúdo ofensivo àimagem do candidato.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período do pleito
eleitoral referente aos cargos objeto desta demanda, a pretensão da parte não mais pode ser atingida ou compensada no atual
estágio, de modo que um possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não lograria mais o objetivo visado.
Quanto a este ponto, a jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a prestação jurisdicional que busca obter
direito de resposta após a realização das eleições, pois, de fato, nenhum efeito prático poderia advir do pronunciamento
judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
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1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
Com efeito, o pleito ocorreu no último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do direito pleiteado. Neste
sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto no art.
485, VI, do Novo CPC c/c art. 42, X, do Regimento Interno do TRE/CE.
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se. Expedientes necessários.
Fortaleza, 26 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Processo 0603042-07.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603042-07.2018.6.06.0000
Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 - ANTONIO FERREIRA FELIX - DEPUTADO FEDERAL
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - RN014186, ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA
AZEVEDO DIAS - RN011438
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 5 de novembro de 2018
DARLENE CLAUDIO MAIA Seção de Processamento COPRO - SJU
Processo 0602813-47.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO nº 0602813-47.2018.6.06.0000.
RELATOR: DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO.
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ .
EMENTA
ELEIÇÕES 2018. RELATÓRIO GERAL DE APURAÇÃO. SEGUNDO TURNO. APRESENTAÇÃO ÀCORTE DO TRE-CE NOS
TERMOS DO ART. 224, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.554/2017. HOMOLOGAÇÃO.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em homologar o Relatório Geral de
Apuração do segundo turno das Eleições de 2018 no Estado do Ceará para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, apresentado pela Comissão Apuradora, nos termos do voto do(a) Relator(a). Fortaleza, 30/10/2018 DES.
HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO nº 0602813-47.2018.6.06.0000.
RELATOR: DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO.
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ .
RELATÓRIO
Trata-se de Relatório Geral de Apuração do 2º turno das Eleições Gerais de 2018, elaborado pela Comissão Apuradora
constituída por meio da Resolução TRE-CE n.º 711/2018, por mim presidida, tendo como demais membros os Excelentíssimos
Juízes Alcides Saldanha Lima e Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, apresentado àCorte do TRE-CE na forma do art. 224
da Resolução TSE nº 23.554/2017. Os trabalhos de apuração relativos ao segundo turno das Eleições Gerais de 2018, no
Estado do Ceará, para o cargo de Presidente, obedeceram ao disposto no art. 165 e seguintes da Resolução TSE nº
23.554/2017.
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Nos dias 15 e 16/10/2018, foram realizadas as atividades alusivas ao procedimento de geração de mídias, presidido pelo Dr.
Alcides Saldanha Lima, com a utilização dos sistemas desenvolvidos por esta Justiça especializada, na forma descrita na Ata
do Procedimento de Geração de Mídias 2º Turno para as Eleições de 28 de Outubro de 2018, juntada ao presente Processo de
Apuração de Eleições.
Nos autos, ata de solenidade de oficialização do Sistema de Gerenciamento, ocorrida em 27/10/2018, às 13 horas,
acompanhada do Relatório Zerésima e do Espelho de Oficialização, relativos ao segundo turno, emitidos, naquela ocasião,
pelo sistema citado.
Consta nos autos, outrossim, a ata dos trabalhos da Comissão de Auditoria de Verificação do Funcionamento das Urnas
Eletrônicas, realizados por meio de votação paralela, consoante disposições da Resolução TSE nº 23.550/2017.
A totalização do Estado foi encerrada na noite do dia 28 de outubro de 2018. O Relatório Resultado da Totalização referente à
Eleição Geral Federal foi emitido às 22h49min23s do dia 28/10/2018, juntado aos autos, e que subsidia o presente Relatório
Geral.
Da análise dos Relatórios do Resultado da Totalização, infere-se que foram instaladas 21.449 seções eleitorais (mesas
receptoras de votos) no Ceará. Um total de 6.343.848 eleitores estavam aptos a votar no segundo turno das Eleições Gerais
Federais. O comparecimento registrado foi de 5.158.343 eleitores para as Eleições Gerais Federais, o que totaliza 81,31% do
eleitorado apto. Por outro lado, constatou-se um total de 1.185.505 abstenções nas Eleições Presidenciais, o que representa
18,69% dos eleitores aptos a votar no Estado.
No que tange aos votos válidos, nulos e em branco, o Anexo II do mencionado Relatório de Totalização assim dispõe:
Relativamente ao total de votos válidos apurados para o cargo de Presidente da República, no âmbito deste Estado do Ceará,
constatou-se o seguinte resultado, em ordem de votação recebida:
Ressalte-se que não houve quaisquer recursos ou impugnações interpostos nas juntas eleitorais desta circunscrição,
consoante se vê da leitura atenta do Anexo III do Relatório da Totalização.
Destarte, em cumprimento ao disposto no art. 225 da Resolução TSE nº 23.554/2017, proponho que este Relatório Geral de
Apuração permaneça na Secretaria Judiciária deste Tribunal, pelo prazo de 3 (três) dias, para exame pelos partidos políticos e
coligações interessados, que poderão, também, examinar os documentos nos quais se baseou, inclusive arquivo ou relatório
gerado pelo sistema de votação ou totalização.
O presente Relatório e documentos anexos também ficarão disponíveis para consulta pública na rede mundial de
computadores, bastando ao interessado acessar o sistema de Processo Judicial Eletrônico –PJe constante do site do TRE-CE
na internet, e, no menu consulta processual, consultar o Processo de Apuração de Eleição nº 0602813-47.2018.6.06.0000.
Findo o referido prazo, os partidos políticos e as coligações poderão apresentar reclamações, no prazo de 2 (dois) dias, sendo
estas submetidas a parecer da Comissão Apuradora, que, no prazo de 3 (três) dias, apresentará aditamento ao relatório com
proposta das modificações que julgar procedentes ou com a justificação da improcedência das arguições (art. 225, §1º, da
Resolução TSE nº 23.554/2017).
Assevere-se, ainda, que, nos termos do art. 225, §3º, da Resolução TSE nº 23.554/2017, os prazos para a apresentação das
reclamações “somente começarão a ser contados após a disponibilização dos dados de votação especificados por seção
eleitoral na página da Justiça Eleitoral na internet.”
Por fim, tendo em vista que o segundo turno das eleições, nesta Unidade da Federação ocorreu, apenas, em relação aos
cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, assevero, por óbvio, que a totalização, proclamação dos resultados e
diplomação dos eleitos, no caso, éde competência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral.
Àconsideração do Tribunal.
Fortaleza, 30 de outubro de 2018.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Presidente da Comissão Apuradora
Juiz Alcides Saldanha Lima
Membro
Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
Membro
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO nº 0602813-47.2018.6.06.0000.
RELATOR: DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO.
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ .
VOTO
Os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, tomam conhecimento e homologam o Relatório Geral
de Apuração do segundo turno das Eleições de 2018, apresentado pela Comissão Apuradora, nos termos do art. 224, da
Resolução TSE nº 23.554/2017.
Fortaleza, 30 de outubro de 2018.
JUIZ HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO Relator.
EXTRATO DA ATA
APURAÇÃO DE ELEIÇÃO nº 0602813-47.2018.6.06.0000.
RELATOR: DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO.
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ .
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em homologar o Relatório Geral
de Apuração do segundo turno das Eleições de 2018 no Estado do Ceará para o cargo de Presidente e Vice-Presidente da
República, apresentado pela Comissão Apuradora, nos termos do voto do(a) Relator(a).
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Composição: DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, JUIZ CÁSSIO FELIPE GOES PACHECO, JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA,
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ TIAGO ASFOR ROCHA LIMA E JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO
SCORSAFAVA.
Procurador Regional Eleitoral: ANASTACIO NOBREGA TAHIM JUNIOR.
SESSÃO DE 30/10/2018.
Processo 0603031-75.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603031-75.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RESPONSÁVEL: GERALDO MANO MAGELA FILHO SENADOR
Advogadas: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - RN014186, ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS RN011438
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 5 de novembro de 2018.
RAFAEL BARBOSA ARY Seção de Processamento COPRO - SJU
Processo 0602668-88.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602668-88.2018.6.06.0000
ORIGEM: IGUATU - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
ADVOGADO: Marco Antonio Sobreira Bezerra
RECORRIDO: AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO
ADVOGADO: Ronney Chaves Pessoa
EMENTA
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BANDEIRAS EM VIAS PÚBLICAS.
INFRINGÊNCIA ART. 37, INCISO I, §2º DA LEI Nº 9.504/97 E ART.14, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.551/2017. AUTO DE
CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE. MULTA. REGRA GERAL. BENS PÚBLICOS. ART. 37, §§1º, 2º, INCISO I, DA LEI Nº
9.504/97 E ART. 14, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.551/2017.
1. A propaganda eleitoral por meio de bandeiras encontra-se disciplinada na Lei das Eleições, em seu art. 37, que, pela
minirreforma eleitoral introduzida pela Lei nº 13.488/2017, incluiu nesse mesmo artigo o §2º, inciso I, que permite a utilização
de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e
veículos.
2. Ao restringir o uso de bandeiras nas propagandas eleitorais pretendeu o legislador conferir maior isonomia de oportunidades
e igualdade de condições a todos os candidatos quando da utilização desse recurso, desde que se preserve, dentre outros
requisitos, o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.
3. A juntada de fotografias na inicial quando claras e suficientes para o convencimento da irregularidade da propaganda
dispensa o auto de constatação.
4. A aplicação de multa de peça publicitária por meio de bandeiras em vias públicas que dificultem o bom andamento do
trânsito de pessoas e veículos afronta o §2º, inciso I, como a própria vedação geral expressa no caput do art. 37, incidindo,
portanto, a multa prevista no respectivo §1º da Lei nº 9.504/97, que veda qualquer tipo de realização de propaganda eleitoral
em bens públicos.
5. Recurso conhecido e desprovido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Absteve-se de votar o Juiz Tiago Asfor Rocha Lima, declarando, na oportunidade,
sua suspeição por motivo de foro íntimo. Fortaleza, 27/10/2018 JUIZ(A) DANIELA LIMA DA ROCHA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602668-88.2018.6.06.0000
ORIGEM: IGUATU - CE
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RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
ADVOGADO: Marco Antonio Sobreira Bezerra
RECORRIDO: AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO
ADVOGADO: Ronney Chaves Pessoa
RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto por MARCO MARCEL RODRIGUES SOBREIRA contra a sentença que julgou
procedente representação ajuizada por AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO ante a prática de propaganda irregular
mediante afixação de bandeiras ao longo de vias públicas, com a aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 37, §§1º e 2º, inciso I, da Lei das Eleições e art.14, §4º, da Resolução nº 23.551/2017.
Em suas razões, os recorrentes aduzem que não há provas para que se configure a hipotética propaganda irregular, uma vez
que a representação eleitoral está alicerçada em fotos produzidas pelo representante, ora recorrido, bem como que não houve
a lavratura de auto de constatação nem mesmo demonstração de que o local referido nas fotos acostadas na inicial
corresponde ao comitê do candidato ora recorrente.
Argumenta que a propaganda questionada não afeta a mobilidade nem causa prejuízo aos transeuntes e veículos e que não
há evidências ou provas de que as referidas bandeiras não são retiradas todos os dias ou que afrontaria a mobilidade.
Sustenta ainda que a hipótese contida no inciso I, do §2º, do art. 37, da Lei das Eleições não contempla a aplicação de multa,
mas apenas regularidade da propaganda consoante notificação da parte.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, a fim de reformar a decisão recorrida, julgando
improcedente a Representação com o consequente cancelamento da multa aplicada.
Em sede de contrarrazões, AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO ratificou que as fotos contidas na inicial não possuem
qualquer manipulação, principalmente a constante no ID 133650, na qual se verifica que as bandeiras foram colocadas em
uma grande vara de madeira, cuja única forma de sustentação seria a fixação no solo, comparativamente a um poste, o que
impossibilitaria a mobilidade diária.
Alega que éfato público e notório que o comitê central do representante, ora recorrente, fora instalado na Av. Perimetral, em
Iguatu-CE, local visto nas fotos.
Ao final, requer que seja negado provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.
Consta dos autos manifestação do Ministério Público Eleitoral no sentido de que, ao observar a mídia acostada aos autos, a
aposição de bandeiras fixas em calçadas e ciclovias claramente dificultam o trânsito de pessoas e bicicletas, sendo patente a
desobediência àlei.
Éo relatório adotado.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602668-88.2018.6.06.0000
ORIGEM: IGUATU - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
ADVOGADO: Marco Antonio Sobreira Bezerra
RECORRIDO: AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO
ADVOGADO: Ronney Chaves Pessoa
VOTO
Inicialmente, conheço do recurso porque próprio e tempestivo, passando ao exame do mérito.
A veiculação de propaganda eleitoral por meio de bandeiras encontra-se disciplinada na Lei das Eleições, em seu art. 37, que
pela minirreforma eleitoral introduzida pela Lei nº 13.488/2017, incluiu nesse dispositivo o §2º, inciso I, que permite a utilização
de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e
veículos, conforme se verifica in verbis:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso
comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, évedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta
e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o responsável, após a notificação
e comprovação, àrestauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
8.000,00 (oito mil reais).
§2º Não épermitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e
veículos;
(...)
Por seu turno, o art. 14 da Resolução TSE nº 23.551/2017 estabelece que:
Art. 14. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso
comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, évedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta
e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
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§1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a
ser fixada na representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art.
37, §1º).
(...)
§4º Épermitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias
públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos (Lei nº 9.504/1997, art.
37, §6º).
Ao restringir o uso de bandeiras nas propagandas eleitorais pretendeu o legislador conferir isonomia de oportunidades e
igualdade de condições a todos os candidatos quando da utilização desse tipo de recurso, desde que se preserve, dentre
outros requisitos, o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.
No vertente caso, verifica-se da mídia acostada àinicial fotografias com imagens de fixação de bandeiras apoiadas em barra de
ferro com suporte de cimento no canteiro central da rodovia (ID 133648) e de bandeiras afixadas na calçada (ID 133650),
sendo que nas bandeiras laranjas encontra-se consignado o número 12333, o qual corresponde, segundo o Sistema de
Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais, ao número pelo qual o candidato recorrente pleiteou uma
vaga no Legislativo estadual.
Conforme se depreende da fotografia de ID 133650, as bandeiras em frente ao comitê do recorrente parecem haver sido
incrustadas ao calçamento mediante procedimento de escavação, colocação do suporte da bandeira e soterramento,
encontrando-se ali, desta forma, sem a imprescindível mobilidade prevista no §2º, I, da Lei nº 9.504/97, atrapalhando o fluxo de
pedestre, colocando, inclusive, em eventual risco pessoas portadoras de deficiência visual e/ou mobilidade reduzida.
Destaque-se que o local das referidas fotografias éo mesmo das imagens contidas na Representação nº 060284989.2018.6.06.0000, de minha relatoria, que tratava de propaganda irregular por meio de outdoor, e que o representado, ora
recorrente, em sua peça de defesa ID 145861, afirmou: “o local em questão éo comitê central conforme devidamente noticiado
àJustiça Eleitoral e segue as diretrizes legais definidas para essa condição”.
Nota-se, ainda, que, mesmo se prosperasse a alegativa de que o local referido nas fotos acostadas na inicial não corresponde
ao comitê do candidato, as circunstâncias e as peculiaridades do caso em espécie não permitiriam conceber a impossibilidade
de que o recorrente não tenha tido prévio conhecimento da irregularidade da propaganda, a qual continha sua imagem e seu
número de campanha, além da ostensividade da propaganda e do fato de as bandeiras encontrarem-se em vias públicas,
aparentemente no que parece ser uma das avenidas principais do município de Iguatu.
Nesse contexto, cumpre anotar que, em se tratando de propaganda eleitoral, a jurisprudência consolidou entendimento de que,
para fins de aplicação da sanção prevista, torna-se imprescindível a demonstração de autoria ou prévio conhecimento do
beneficiário da propaganda tida por irregular, conforme aresto colhido do parecer ministerial na Representação 060266536.2018.6.06.0000, cujo teor peço vênia para transcrever:
“Agravo regimental no recurso especial. Eleições 2012. Representação. Propaganda eleitoral irregular. Metragem superior ao
limite legal. Inscrições em muro particular. Efeito visual único. Autoria e prévio conhecimento. Caracterização. Culpas in
eligendo e in vigilando. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nos 279 do STF e 7 do STJ. Dissídio jurisprudencial.
Ausência de confronto analítico. Multa. Retirada do engenho publicitário que não afasta a aplicação da sanção pecuniária.
Agravo regimental desprovido. 1. A justaposição de várias propagandas menores que, no conjunto, ultrapassa o limite de 4m²
éreputada como propaganda irregular, estejam as menores ladeadas ou intercaladas por espaços vazios ou por propaganda
de outros candidatos. 2. A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não écapaz de elidir a multa.
3. O reexame do arcabouço fático-probatório dos autos revela-se incabível na estreita via do apelo extremo eleitoral.
Inteligência dos Enunciados das Súmulas nos 279/STF e 7/STJ. 4. In casu, o Tribunal de origem, debruçando-se sobre o
conjunto fático-probatório, consignou a) estar caracterizada a propaganda eleitoral irregular, mediante inscrição de várias
pinturas em muro particular que, juntas, causaram efeito visual único, superior ao limite legal. b) a inversão das conclusões a
que chegou o Tribunal a quo demandaria o reexame do complexo fático-probatório carreado aos autos. 5. O prévio
conhecimento do beneficiário da propaganda ou das pessoas por ele designadas para gerir a campanha eleitoral pode advir
das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, conforme dicção do parágrafo único do art. 40-B da Lei nº 9.504/1997.
Precedentes. 6. Na espécie, o TRE/CE, ante as circunstâncias do caso, assentou a culpa in eligendo ou in vigilando tanto do
candidato beneficiado pelas propagandas irregulares quanto das pessoas designadas por ele para gerir sua campanha,
conclusão que se coaduna com o preconizado no parágrafo único do art. 40-B da Lei nº 9.504/97. 7. A inexistência de
similitude fática entre os julgados apresentados e o acórdão recorrido afasta a configuração do dissídio jurisprudencial. 8.
Agravo regimental desprovido. (Ac. de 17.12.2014 no AgR-REspe nº 55420, rel. Min. Luiz Fux.)
Ressalte-se que na Decisão Liminar de ID 139337, o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial foi no sentido de
determinar a intimação do representado, ora recorrente, para que se abstivesse de realizar a propaganda irregular consistente
na utilização de bandeiras fixas em vias públicas, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por cada descumprimento desta ordem (cada reiteração da propaganda ilegal), com a respectiva comunicação ao Juízo da 13a
Zona Eleitoral –Iguatu, do inteiro teor desta Representação.
Desse modo, a partir da intimação da referida decisão, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, caberia àparte
responsável pela propaganda irregular a retirada das bandeiras ou mesmo a demonstração da mobilidade do referido artifício
propagandístico, uma vez que a comprovação do ato ilícito eleitoral devolve aos responsáveis por sua prática o ônus de
demonstrar a ocorrência do fato extintivo que alegaram. Nessa linha:
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA RETIRADA. ÔNUS DA PROVA. REPRESENTADO. DESPROVIMENTO.
[...]
2. No caso, de acordo com a moldura fática delimitada na instância regional, éincontroverso o fato de que os agravantes
divulgaram propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum. Controverte-se a respeito do fato de os agravantes haverem
providenciado a retirada de referida propaganda, após notificação judicial.
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3. Cabe às partes responsáveis pelo ato ilícito provar o efetivo cumprimento da ordem de retirada da propaganda irregular. A
comprovação do fato constitutivo do ilícito eleitoral (propaganda irregular) devolve aos responsáveis por sua prática o ônus de
demonstrar a ocorrência do fato extintivo que alegaram (efetiva retirada), art. 333, I e II, do CPC. No caso, nos termos da base
fática do acórdão regional os agravantes não provaram a efetiva retirada da propaganda irregular, não havendo se falar em
presunção de cumprimento da ordem judicial que afaste a pena de multa.
4. Provimento do recurso especial que não encontra óbice na Súmula nº 7/STJ, por exigir apenas a aplicação da regra
processual sobre o ônus da prova (art. 333, I e II, do CPC).
5. Agravo regimental não provido." (AgR-REspe nº 35869/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 19.5.2010)
Quanto à alegação de ausência do auto de constatação para fins de aferição da irregularidade da propaganda, esta Corte já
assentou no julgamento do Recurso Eleitoral nº 308-84.2016.6.06.0071, que “a juntada de fotografias aos autos ésuficiente
para comprovar a irregularidade na propaganda, sendo, portanto, dispensado o auto de constatação”.
Ademais, as fotografias acostadas na inicial são claras e suficientes para atestar a irregularidade da propaganda, valendo
lembrar, nesse passo, o sistema da persuasão racional adotado pelo Novo CPC. Nesse sentido: " no sistema de persuasão
racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a
produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz éo
destinatário final da prova, a quem cumpre a análise da conveniência e necessidade de sua produção (AgInt no REsp
1.646.673/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2017)” (AgInt no AREsp 1084624 / ES AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0081417-5, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 08/06/2018), bem como
consoante “o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, previsto nos artigos 130 e 131 do
CPC/1973, mantidos nos artigos 370 e 371 do CPC/2015, cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória, analisando
livremente as provas produzidas nos autos (...)” (AgInt no REsp 1687153/SE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2017/0180892-4, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20/03/2018).
Ressalte-se, por fim, que a aplicação da multa baseou-se na regra geral prevista no caput do art. 37 da Lei nº 9.504/97, que
veda qualquer tipo de realização de propaganda eleitoral em bens públicos. Dessa forma, o uso de peça publicitária por meio
de bandeiras em vias públicas sem a imprescindível mobilidade afronta o §2º, inciso I, configurando a vedação geral expressa
no caput do art. 37, incidindo, portanto, a multa prevista no respectivo §1º da Lei nº 9.504/97.
Isso posto, nego provimento ao recurso e mantenho a multa aplicada ao recorrente.
Écomo voto, Senhor(a) Presidente.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602668-88.2018.6.06.0000
ORIGEM: IGUATU - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
ADVOGADO: Marco Antonio Sobreira Bezerra
RECORRIDO: AGENOR GOMES DE ARAÚJO NETO
ADVOGADO: Ronney Chaves Pessoa
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). Absteve-se de votar o Juiz Tiago Asfor Rocha Lima, declarando, na
oportunidade, sua suspeição por motivo de foro íntimo.
Composição: DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA, JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA, JUIZ TIAGO
ASFOR ROCHA LIMA E JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTA: LÍVIA MARIA DE SOUSA
SESSÃO DE 27/10/2018.
Processo 0602677-50.2018.6.06.0000
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602677-50.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Francisco Maia Pinto Filho
RECORRIDO: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Anderson Queiroz Costa, Fábio Neves Moreira, Nathan Recamonde Lucena
e Tibério de Melo Cavalcante
EMENTA: REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. INTERNET. FACEBOOK. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE
GOOGLETRENDS NO FORMATO PESQUISA ELEITORAL. PERÍODO NÃO AUTORIZADO. DIREITO DE RESPOSTA
CONCEDIDO. ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO. REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2018. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Após a realização das Eleições resta prejudicado o direito de resposta em razão da perda superveniente de objeto e
consequentemente do interesse recursal.
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2. Recurso não conhecido.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em não conhecer o recurso, nos termos do
voto do(a) Relator(a). Fortaleza, 27/10/2018 JUIZ(A) DANIELA LIMA DA ROCHA
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602677-50.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Francisco Maia Pinto Filho
RECORRIDO: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Anderson Queiroz Costa, Fábio Neves Moreira, Nathan Recamonde Lucena
e Tibério de Melo Cavalcante
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo então candidato LUÍS EDUARDO GRANJEIRO GIRÃO em face do então candidato
EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA, àvista da sentença exarada nos autos desta Representação Eleitoral que julgou procedente
Pedido de Direito de Resposta (ID 147020), relativo àdivulgação de pesquisa fraudulenta na internet/facebook com base em
enquete realizada pela ferramenta Googletrends.
Em síntese, alega o recorrente o seguinte:
a) o candidato EUNÍCIO OLIVEIRA ingressou com descabido direito de resposta com base em suposta divulgação de pesquisa
fraudulenta configurada, em sua ótica, em postagem na rede social do Recorrente, ludibriando a Justiça Eleitoral, induzindo-a a
qualificar a divulgação de levantamento de busca no googletrends, como se se tratasse de pesquisa eleitoral;
b) os próprios prints anexados com a inicial indicam claramente como fonte o Google e o Jornal OPovo, sem uma única linha
de referência àpesquisa eleitoral e em nenhuma linha da postagem consta qualquer alusão àpesquisa eleitoral. Ademais notase claramente, nos prints, a fonte em letra bem legível: FONTE: GOOGLE TRENDS/ JORNAL OPOVO.
c) consta de reportagem do Jornal OPOVO, e, portanto, jamais poderia a informação contida em LEVANTAMENTO DE
BUSCAS DO GOOGLE, ser caracterizada como fakenews nem muito menos censurada pela Justiça Eleitoral a pretexto de
coibir divulgação de pesquisa eleitoral não registrada.
d) o levantamento do GoogleTrends, NOTICIADO PELO JORNAL OPOVO, caracteriza notícia jornalística idônea e legítima
sem qualquer ofensa àlegislação eleitoral.
e) A sentença recorrida, mutiladora de direitos fundamentais invioláveis no regime democrático, baseada em argumentos
manejados de ma fé pelo Senador Eunício Oliveira, que é, por sua vez, reincidente em contratar pesquisa de empresa de sua
cunhada com dinheiro público repassado ao MDB, configura nítida rebeldia da Justiça Eleitoral do Ceará contra àratio
decidendi da decisão da excelsa Suprema Corte, na ADPF nº 130/DF, impregnada de efeito vinculante para todo o poder
Judiciário.
Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o direito de
resposta.
Em decisão do dia 30/9/18 (ID 149105) o representado foi intimado para, no prazo de de 24 horas, publicar em sua página
oficial, em caráter público, até o dia 7.10.2018, o direito de resposta apresentado no ID 147429, sob pena de multa de R$
15.000,00 por dia, duplicada em caso de reiteração da conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 do Código Eleitoral.
Transcorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, em relação àdecisão ID nº 147020, a parte interessada não se
manifestou, conforme certidão constante dos autos.
Não consta dos autos documento que ateste o cumprimento da decisão que concedeu o direito de resposta.
Éo relatório adotado.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602677-50.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Francisco Maia Pinto Filho
RECORRIDO: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Anderson Queiroz Costa, Fábio Neves Moreira, Nathan Recamonde Lucena
e Tibério de Melo Cavalcante
VOTO
Trata-se, com efeito, de recurso interposto pelo então candidato LUÍS EDUARDO GRANJEIRO GIRÃO em face do então
candidato EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA, àvista da sentença exarada nos autos desta Representação Eleitoral que julgou
procedente Pedido de Direito de Resposta (ID 147020), relativo àdivulgação de pesquisa fraudulenta na internet/facebook com
base em enquete realizada pela ferramenta Googletrends.
Registre-se, inicialmente, que no tocante àpropaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral tem como objetivo atuar nas representações
que envolvam as atividades relacionadas ao período de pré-campanha e campanha eleitoral e àrealização do Pleito Eleitoral.
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Passada a Eleição, malogra eventual prejuízo eleitoral alegado pelos representantes nas demandas eleitorais relativas
àpropaganda eleitoral portanto, incluindo os pedidos de direito de resposta manejados por partido/coligação ou candidatos
nessa condição. Destarte, todas as representações ainda em curso, mesmo as que estiverem em fase de recurso restam
prejudicadas em razão da perda superveniente do objeto da demanda, excetuadas, por óbvio, as hipóteses em que há
previsão de imposição de sanção pecuniária (multa).
Confira-se a jurisprudência sedimentada pelo Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o encerramento do primeiro turno
das eleições enseja a perda superveniente do objeto da representação eleitoral haja vista o término do período de propaganda
eleitoral:
0001484-07.2014.6.09.0000
RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 148407 - GOIÂNIA - GO
Acórdão de 23/10/2014
Relator(a) Min. João Otávio De Noronha
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/10/2014
Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES
2014. GOVERNADOR. SENADOR. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
1. Conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, exaurido o período da propaganda eleitoral relativa ao primeiro turno
das Eleições 2014, tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso (REspe 5428-56/GO, Rel. Min. Marco Aurélio,
PSESS de 19.10.2010; AgR-REspe 1287-86/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, PSESS de 16.12.2010; AgR-REspe 5110-67/RN,
Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 14.12.2011).
2. Agravo regimental prejudicado.
Portanto, após a realização das Eleições, no dia 7/10/18 resta prejudicado o presente recurso em razão da perda
superveniente do objeto e consequente perda do interesse recursal.
Isto posto, voto no sentido de não conhecimento do presente recurso eleitoral.
Écomo voto, Senhor(a) Presidente.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0602677-50.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA - CE
RELATORA: JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA
RECORRENTE: LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO
ADVOGADOS: Luiz Djalma Barbosa Bezerra Pinto e Francisco Maia Pinto Filho
RECORRIDO: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: Vicente Bandeira de Aquino Neto, Anderson Queiroz Costa, Fábio Neves Moreira, Nathan Recamonde Lucena
e Tibério de Melo Cavalcante
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em não conhecer o recurso, nos
termos do voto do(a) Relator(a).
Composição: DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, JUIZ ALCIDES SALDANHA LIMA, JUÍZA DANIELA LIMA DA ROCHA, JUIZ TIAGO
ASFOR ROCHA LIMA E JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTA: LÍVIA MARIA DE SOUSA
SESSÃO DE 27/10/2018.
Processo 0602787-49.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602787-49.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DANIELA LIMA DA ROCHA
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE"
Advogados do(a) REPRESENTANTE: DANIELE CAVALCANTE DIAS - CE14960, RODRIGO CAVALCANTE DIAS - CE16555,
WILSON DA SILVA VICENTINO - CE12844, RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES NETO - CE6615, ANDRE LUIZ DE SOUZA
COSTA - CE10550
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO "TÁ NA HORA DE MUDAR", GUILHERME CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA,
MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO, CARLOS MATOS LIMA
Advogados do(a) REPRESENTADO: RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200, GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER DF20839, GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO CE2665, FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275, EUGESIO PEREIRA MACIEL - DF53326, CLARA RACHEL FEITOSA
PETROLA - CE15946, AFONSO ASSIS RIBEIRO - DF15010 Advogados do(a) REPRESENTADO: FRANCISCO MAIA PINTO
FILHO - CE016275, EUGESIO PEREIRA MACIEL - DF53326, CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE15946, AFONSO
ASSIS RIBEIRO - DF15010, RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665,
GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839, GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641
Advogados do(a) REPRESENTADO: FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE016275, EUGESIO PEREIRA MACIEL - DF53326,
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CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE15946, AFONSO ASSIS RIBEIRO - DF15010, RAPHAEL PESSOA MOTA CE17200, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO - CE2665, GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839,
GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641 Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Tratam os autos de representação por propaganda eleitoral irregular com pedido de tutela de urgência inibitória interposta pela
Coligação
Majoritária
“POR
UM
CEARÁ
CADA
VEZ
MAIS
FORTE”(PT/PDT/PP/PTB/PR/PPS/DEM/PRTB/PMN/PMB/PSB/PV/PRP/PATRI/PPL/PCdoB) em face da Coligação Majoritária
“TÁ NA HORA DE MUDAR”, formada pelos partidos PSBD e PROS, e de seu candidato a governador GUILHERME CALS
THEÓPHILO GASPAR DE OLIVEIRA e da candidata a vice-governadora MARIA EMÍLIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO, bem
como de CARLOS MATOS LIMA (deputado estadual), com supedâneo nos arts. 15 e 300 do CPC; 53-A, §§1º a 3º da Lei nº
9.504/97; e 66, §2º, da Resolução TSE nº 23.551/2017.
Afirma a Representante que a irregularidade se deu por ocasião da veiculação da propaganda veiculada na TV Diário, em
17/09/2018, às 18h52min, sendo “irregular, pois permite a invasão da Coligação Majoritária ‘Tá Na Hora De Mudar’ no horário
reservado aos candidatos às eleições proporcionais”.
Em síntese, alega a representante que “Na apresentação da propaganda ora questionada, nos 2 (dois) segundos iniciais,
éapresentado o nome da coligação ‘Tá Na Hora De Mudar’, sem qualquer contexto com a campanha de deputado federal, em
clara e expressa alusão aos candidatos majoritários”.
Assevera que a Coligação TÁ NA HORA DE MUDAR trata-se de chapa majoritária constituída pela união dos partidos PSDB e
PROS e que não se coligaram para a eleição proporcional.
Requereu a concessão de tutela de urgência inibitória, sem a oitiva da parte contrária, determinando aos representados que se
abstenham de veicular propaganda indevida impugnada, notificando as respectivas emissoras quanto ao cumprimento imediato
da decisão e, no mérito, requer a procedência da representação condenando o candidato beneficiado pela invasão na perda
equivalente a 2 segundos por inserção de seu tempo no horário da propaganda eleitoral gratuita na TV.
A tutela urgência requerida foi indeferida por meio da Decisão ID 141278.
Citados, a Coligação Majoritária “TÁ NA HORA DE MUDAR”, GUILHERME CALS THEÓPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, e
MARIA EMÍLIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO apresentaram defesa de peça única (ID 142804), na qual alegam que o nome
da coligação representada, “Tá na hora de mudar”, não éexclusiva da campanha majoritária, mas diz respeito àreunião de
todos os partidos que a compõe, inclusive o PSDB.
Sustenta ainda que não há qualquer menção às candidaturas majoritárias, nem pedido de voto em qualquer candidato que não
seja o próprio titular da propaganda, bem como não seria possível determinar, a partir da exposição do nome “Tá na hora de
mudar” quem seria o invasor, já que o nome diz respeito a todos os candidatos da Coligação.
Requer, portanto, a extinção da presente representação sem julgamento de mérito, por indevida composição do polo passivo,
sendo os representados GUILHERME CALS THEÓPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, e MARIA EMÍLIA PESSOA DE LIMA
CARNEIRO ilegítimos para figurarem sozinhos como representados.
O Ministério Público Eleitoral não apresentou parecer àpresente Representação, conforme Certidão ID 153930.
Éo relatório. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se a existência de óbice ao conhecimento da presente demanda, qual seja, a perda
superveniente do objeto. No caso dos autos, a decisão liminar já havia sido indeferida pelos fatos narrados não terem sido
suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tendo em vista não terem sido encontrados elementos que
evidenciem de plano a probabilidade do direito invocado pelo representante.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita na televisão referente aos cargos concorrentes no âmbito regional, e sobretudo quanto ao cargo
de governador, a pretensão da parte não mais pode ser atingida ou compensada no atual estágio, de modo que um possível
deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não lograria mais o objetivo visado.
Quanto a este ponto, a jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a prestação jurisdicional que busca obter
perda de tempo de propaganda em horário eleitoral gratuito após a realização das eleições, pois, de fato, nenhum efeito prático
poderia advir do pronunciamento judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
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de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
Com efeito, avoco os autos, na fase em que se encontram, porquanto já encerrado o período de propaganda eleitoral em rede
de rádio e televisão, bem como já realizado o pleito do último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do
direito pleiteado. Neste sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento,
consoante o disposto no art. 485, VI, do Novo CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os presentes autos.
Fortaleza, 26 de outubro de 2018.
JUIZA DANIELA LIMA DA ROCHA Relatora.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Processo 0602836-90.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602836-90.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE
- CE15877, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535, FABIO NEVES
MOREIRA - CE25439
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO
Advogados do(a) REPRESENTADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688,
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP266298, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA ANDRADE SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP148263, CAMILA DE ARAUJO
GUIMARAES - SP333346, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436, DANIELLE
DE MARCO - SP311005 Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração, reafirmando o direito pleiteado na inicial para requerer a concessão “inaudita altera pars”
da medida liminar.
Tendo de em vista que não há nenhum provimento útil na concessão da medida uma vez que o pleito referente aos cargos
objeto desta demanda ocorreu no último dia 07 de outubro, ao Ministério Público para manifestação.
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 26 de outubro de 2018.
JUIZA JOSE VIDAL SILVA NETO Relatora.

Processo 0603041-22.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603041-22.2018.6.06.0000
Relator: TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 FERNANDO LUIZ LIMA SARAIVA DEPUTADO ESTADUAL, FERNANDO LUIZ LIMA
SARAIVA
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: ALBERTO ALBIERO JUNIOR - SP238781, REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO RN014186 Advogados do(a) RESPONSÁVEL: ALBERTO ALBIERO JUNIOR - SP238781, REBECA DE OLIVEIRA LIMA
MONTEIRO - RN014186
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 5 de novembro de 2018
MARIA GLAUBERLENE GAMA JOCA Seção de Processamento COPRO - SJU
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Processo 0602944-22.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602944-22.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "TA NA HORA DE MUDAR"
Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAPHAEL PESSOA MOTA - CE17200, LUIZ DJALMA BARBOSA BEZERRA PINTO CE2665, GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER - DF20839, FRANCISCO MAIA PINTO FILHO - CE16275, EUGESIO
PEREIRA MACIEL - DF53326, CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - CE15946, AFONSO ASSIS RIBEIRO - DF15010,
GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO A FORÇA DO POVO, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, RAFAEL AURELIANO GONCALVES
BRANCO, RAIMUNDO FREIRE DE BRITO, VILMAR DUARTE LEITE, SABRINA MILANE VERAS CAMPOS, NILDERLAN
ANTONIO QUEIROZ GUERRA
Advogados do(a) REPRESENTADO: VICENTE BANDEIRA DE AQUINO NETO - CE9665, ANDERSON QUEIROZ COSTA CE32535, FABIO NEVES MOREIRA - CE25439, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177, TIBERIO DE MELO
CAVALCANTE - CE15877 Advogados do(a) REPRESENTADO: FABIO NEVES MOREIRA - CE25439, VICENTE BANDEIRA
DE AQUINO NETO - CE9665, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE - CE15877, NATHAN RECAMONDE LUCENA - CE35177,
ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE32535 Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado
do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Verifico a perda superveniente do objeto, o provimento jurisdicional pleiteado éa obrigação de regularizar a propaganda e a
perda do tempo de 2min e 35s em bloco de propaganda eleitoral na Televisão.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita na televisão referente aos cargos objeto desta demanda, a pretensão da parte não mais pode ser
atingida ou compensada no atual estágio, de modo que um possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não
lograria mais o objetivo visado. Quanto a este ponto, a jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a
prestação jurisdicional que busca obter direito de resposta após a realização das eleições, pois, de fato, nenhum efeito prático
poderia advir do pronunciamento judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
Com efeito, o pleito ocorreu no último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do direito pleiteado. Neste
sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto no art.
485, VI, do Novo CPC
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se. Expedientes necessários.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Verifico a perda superveniente do objeto, o provimento jurisdicional pleiteado éa obrigação de regularizar a propaganda e a
perda do tempo de 2min e 35s em bloco de propaganda eleitoral na Televisão.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita na televisão referente aos cargos objeto desta demanda, a pretensão da parte não mais pode ser
atingida ou compensada no atual estágio, de modo que um possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não
lograria mais o objetivo visado. Quanto a este ponto, a jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a
prestação jurisdicional que busca obter direito de resposta após a realização das eleições, pois, de fato, nenhum efeito prático
poderia advir do pronunciamento judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
Com efeito, o pleito ocorreu no último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do direito pleiteado. Neste
sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto no art.
485, VI, do Novo CPC
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se. Expedientes necessários.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Fortaleza, 25 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
Processo 0602996-18.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602996-18.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: CELIO STUDART BARBOSA
Advogado do(a) REPRESENTANTE: JADER DE FIGUEIREDO CORREIA NETO - CE30270
REPRESENTADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ROBERTO ROZENDO DE FREITAS
Advogado do(a) REPRESENTADO: Advogado do(a) REPRESENTADO:
DECISÃO
Verifico a perda superveniente do objeto, o provimento jurisdicional pleiteado éretirada de fake news veiculada no facebook.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, o pleito referente aos cargos
objeto desta demanda ocorreu no último dia 07 de outubro, a pretensão da parte não mais pode ser atingida ou compensada
no atual estágio, de modo que um possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não lograria mais o objetivo
visado. Quanto a este ponto, a jurisprudência épacífica, pois, de fato, nenhum efeito prático poderia advir do pronunciamento
judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
Neste sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto
no art. 485, VI, do Novo CPC
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se. Expedientes necessários.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Fortaleza, 26 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
Processo 0603035-15.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603035-15.2018.6.06.0000
Relator: CASSIO FELIPE GOES PACHECO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CAMILLA MOURA AGUIAR DEPUTADO ESTADUAL, CAMILLA MOURA AGUIAR
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - RN014186 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - RN014186
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 5 de novembro de 2018
CELMA MARIA CARNEIRO GALENO Seção de Processamento COPRO - SJU
Processo 0601586-22.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) - Processo nº 0601586-22.2018.6.06.0000 - Granja - CEARÁ
ORIGEM: Granja
RELATOR: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
REPRESENTANTE: ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO
Advogados do(a) REPRESENTANTE: ANA TALITA FERREIRA ALVES - CE35416, JOANA ALENCAR FERREIRA DE
CARVALHO - CE32043, RAQUEL KLEIN ACIOLI GUERRA - CE28925, GERALDO DE HOLANDA GONCALVES FILHO CE17824, LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS - CE18185
REPRESENTADO: SERGIO DE ARAUJO LIMA AGUIAR, VICENTE COELHO BARCELOS FILHO
Advogado do(a) REPRESENTADO: ISABEL CRISTINA SILVESTRE DA MOTA - CE13159 Advogado do(a) REPRESENTADO:
MARIA AURA AGUIAR LUZ BEZERRA - CE29877
DECISÃO
Cuidam-se de Agravos Internos interpostos por Romeu Aldigueri de Arruda Coelho e Vicente Coelho Barcelos Filho, em face
da decisão monocrática de ID nº 153708 que indeferiu o pedido de prova testemunhal requerida e encerrou a fase de dilação
probatória, anunciando o julgamento antecipado da lide.
Salienta o agravante Romeu Aldigueri de Arruda Coelho ser imprescindível a oitiva das testemunhas arroladas para comprovar
que a propagação das notícias falsas em grupos de whatsapp e redes sociais tinham ligação direta com o Sr. Vicente Barcelos,
coordenador de campanha do candidato a deputado estadual promovido, de modo também a comprovar a ligação do Sr.
Sérgio Aguiar com os fatos.
Aduziu que somente as testemunhas arroladas tinham conhecimento da adversidade política existente entre o promovente e o
promovido, candidato a deputado estadual Sérgio Aguiar, bem como poderiam dimensionar a repercussão que o
compartilhamento das fake news gerou nos grupos de mensagens instantâneas de modo a denegrir a imagem do promovente,
gerando desequilíbrio no pleito.
Roga, por fim, seja reconsiderada a decisão agrava e, não sendo o caso, seja dado provimento ao agravo, no sentido de
admitir a produção de prova testemunhal, com a consequente designação de audiência de instrução, garantindo a observância
ao devido processo legal.
Por sua vez, o representado Vicente Coelho Barcelos Filho apresentou agravo aduzindo que “faz-se necessário que as
testemunhas da defesa sejam ouvidas para que se possa alcançar a verdade dos fatos, evitando que acusações graves e que
servem de combustível para desdobramentos do dia a dia não sejam eficazmente repelidas”.
Ao final, requereu a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo.
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Conquanto o representado Sérgio de Araújo Lima Aguiar não tenha agravado o decisum, requereu em suas alegações finais “a
reconsideração quanto ao encerramento da instrução e a possibilidade de coleta da prova testemunhal pugnada na defesa”,
motivo pelo qual estendo o alcance desta decisão ao pleito formulado pelo sobredito representado.
Ante o exposto, tendo em vista as razões apresentadas pelas partes, reconsidero a decisão ID nº 153708 e determino:
a) expedição de Carta de Ordem ao Juízo 25ª Zona Eleitoral -Granja/CE para oitiva das testemunhas arroladas pelo
representante Romeu Aldigueri de Arruda Coelho e pelo representado Vicente Coelho Barcelos Filho;
b) expedição de Carta de Ordem ao Juízo da 32ª Zona Eleitoral –Camocim/CE para oitiva das testemunhas arroladas na
defesa do representado Sérgio de Araújo Lima Aguiar, com exceção da testemunha José Leônidas de Menezes Cristino;
c) expedição de Carta Precatória ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral –Brasília/DF, para oitiva da testemunha José Leônidas de
Menezes Cristino.
Em face do teor da presente decisão, julgo prejudicados os agravos interpostos pelas partes, nos termos do art. 110, §3º, do
Regimento Interno desta Corte.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 27 de outubro de 2018.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo
Corregedor Regional Eleitoral
Processo 0601694-51.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0601694-51.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: JOSE VIDAL SILVA NETO
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "POR UM CEARÁ CADA VEZ MAIS FORTE", CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: WILSON DA SILVA VICENTINO - CE12844, RODRIGO CAVALCANTE DIAS CE16555, RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES NETO - CE006615, ANDRE LUIZ DE SOUZA COSTA - CE10550, DANIELE
CAVALCANTE DIAS - CE14960 Advogados do(a) REPRESENTANTE: WILSON DA SILVA VICENTINO - CE12844, RODRIGO
CAVALCANTE DIAS - CE16555, RAIMUNDO AUGUSTO FERNANDES NETO - CE006615, PAULA REGINA BERNARDELLI PR70048, JESSICA TELES DE ALMEIDA - CE26593, FERNANDO GASPAR NEISSER - SP206341, ANDRE LUIZ DE SOUZA
COSTA - CE10550, DANIELE CAVALCANTE DIAS - CE14960
REPRESENTADO: COLIGAÇÃO "TÁ NA HORA DE MUDAR", GUILHERME CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA,
MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO
Advogado do(a) REPRESENTADO: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641 Advogado do(a)
REPRESENTADO: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641 Advogado do(a) REPRESENTADO:
GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - DF15641
DECISÃO
Verifico a perda superveniente do objeto, o provimento jurisdicional pleiteado éa concessão do direito de resposta.
Destarte, não há nenhum provimento útil em se adentrar no mérito da demanda, uma vez que, exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita na televisão referente aos cargos objeto desta demanda, a pretensão da parte não mais pode ser
atingida ou compensada no atual estágio, de modo que um possível deferimento do pedido encontra-se despiciendo e não
lograria mais o objetivo visado. Quanto a este ponto, a jurisprudência épacífica no sentido de reconhecer prejudicado a
prestação jurisdicional que busca obter direito de resposta após a realização das eleições, pois, de fato, nenhum efeito prático
poderia advir do pronunciamento judicial.
Colaciono as seguintes ementas nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES.
PREJUDICIALIDADE.
1. Exaurido o período de propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições, há perda superveniente do
interesse recursal.
2. Recurso especial eleitoral prejudicado. (TSE, RESPE 5428-56, julg. Em19.10.2010.)
Recurso. Direito de Resposta. Eleições 2012. Procedência da representação no juízo originário. Direito de resposta já exercido.
Inviabilidade de restituição do tempo subtraído diante de eventual provimento do apelo, visto que exaurido o período de
propaganda eleitoral gratuita relativa ao primeiro turno das eleições. Recurso prejudicado. (RE 342-02, relator Dr. Jorge Alberto
Zugno, acórdão de 05 de outubro de 2012.)
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA.
PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO.
1. O Regimento Interno deste Tribunal, no seu art. 36, §6º, possibilita ao Relator negar seguimento a pedido ou recurso
intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante deste Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.2. No caso sub examine, negou-se
seguimento ao recurso especial eleitoral prejudicado, uma vez que o acórdão manteve sentença que determinou obrigação de
não fazer e estipulou sanção cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que, passadas as eleições
de 2012 e não tendo sido aplicada qualquer multa aos recorrentes, verifica-se o prejuízo das razões recursais, ante a perda de
objeto. (Destaquei)
3. Desprovimento do agravo regimental.1
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Com efeito, o pleito ocorreu no último dia 07 de outubro, de forma a inviabilizar a discussão acerca do direito pleiteado. Neste
sentido, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, ensejando o seu arquivamento, consoante o disposto no art.
485, VI, do Novo CPC
Intimem-se. Publique-se e cumpra-se. Expedientes necessários.
1 TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 63516, Acórdão de 17/12/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 31, Data 13/02/2015, Página 28/29.
Fortaleza, 23 de outubro de 2018.
JUIZ JOSE VIDAL SILVA NETO Relator.
Processo 0603000-55.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0603000-55.2018.6.06.0000 - Aracati - CEARÁ
ORIGEM: Aracati
RELATOR: DEMETRIO SAKER NETO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
Advogado do(a) REPRESENTANTE:
REPRESENTADO: EDUARDO HENRIQUE MAIA BISMARCK
Advogados do(a) REPRESENTADO: THIAGO ARAUJO MONTEZUMA - CE23667, SARAH FEITOSA CAVALCANTE CE13493, FRANCISCO DIEGO POTE DE HOLANDA DO NASCIMENTO - CE28278, DAVID GABRIEL FERREIRA DUARTE CE18157
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de representação eleitoral apresentada pela PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL em face do candidato
EDUARDO HENRIQUE MAIA BISMARCK com fulcro no art. 21 da Resolução/TSE nº. 23.551/2018.
O Ministério Público Eleitoral através de sua inicial (ID 152178) sustenta a irregularidade da placa com nome e número do
candidato a Deputado Federal Eduardo Bismarck afixada na porta de seu comitê eleitoral sito na Rua Coronel Alexandrino, n
1673, Centro, Aracati/Ce, com as seguintes especificações: 6,90m de largura por 1,80 de altura, ultrapassando 12m².
Faz referência, o MPE, de que o material de campanha excede o triplo do tamanho máximo permitido pela legislação eleitoral,
gerando, assim, impacto de efeito outdoor. Acostou aos autos o auto de constatação produzido pela equipe de fiscalização e
fotografias das referidas placas (ID 152179).
Informa, o Parquet, não restar evidenciado no processo se em obediência àdeterminação do Juiz Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral
(Aracati), as placas tenham sido efetivamente removidas, havendo indicativo, por fotografias anexadas posteriormente aos
autos, que os painéis teriam sido substituídos.
O representado, em sua contestação (ID 153102), alegou que em tendo tido ciência da notícia de fato eleitoral procedeu
àimediada adequação da fachada de seu comitê central aos ditames da norma, arguindo que na data de propositura da
representação não mais existia a propaganda tida por irregular.
Em seu parecer o Ministério Público Eleitoral pugna pela procedência da representação.
Éo sucinto relatório. Decido.
Trata-se de infração cometida na fachada do comitê do candidato, as normas que devem incidir neste caso são aquelas
constantes no art. 10, §1 c/c art. 21, 1, ambos, Resolução TSE nº 23.551/2017.
A atual jurisprudência pátria não destoa. A saber:
Ementa: RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. BENS PARTICULARES.
OUTDOOR. COMITÊ DE CAMPANHA. PRECEDENTES DO TSE. PLACAS COM EFEITO VISUAL SEMELHANTE A
OUTDOOR. CLARA CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. As regras relativas àpropaganda eleitoral, inclusive no que diz respeito àdimensão máxima das placas para sua veiculação
bem como àvedação do efeito outdoor, também se aplicam aos comitês eleitorais. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral;
2. Da análise dos autos, percebe-se o claro efeito de outdoor das imagens utilizadas pela Recorrente na fachada do seu comitê
de campanha, conduta que afronta a vedação expressa constante no §1º do art. 10 da Resolução TSE nº 26.457/2015.
3. Conhecimento e desprovimento do recurso.
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Juiz Relator.
(Processo RE 19004 CAXIAS –MA. Partes RECORRENTE(S) : AUREAMÉLIA BRITO LIMA SOARES, RECORRIDO(S) :
COLIGAÇÃO CAXIAS ÉDO POVO I" Publicação DJ - Diário de justiça, Tomo 15, Data 26/01/2017, Página 05 Julgamento 24
de Janeiro de 2017 Relator SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM.)
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. FACHADA DE COMITÊ. OUTDOOR. SÚMULA 24/TSE. RETIRADA. INAFASTABILIDADE DE MULTA. SÚMULA
48/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. A teor do art. 10, §1º, da Res.-TSE 23.457/2015, configura propaganda eleitoral proibida em sede de comitê de campanha
aquela que se "assemelhe ou gere efeito de outdoor".
2. Na espécie, o TRE/MG assentou que "as fotografias de fls. 6, 11 e 12 deixam inconteste o impacto visual único da
propaganda ora analisada".
3. Entender de maneira diversa demanda, como regra, reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária,
a teor da Súmula 24/TSE.
4. Nos termos da Súmula 48/TSE, "a retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não écapaz de
elidir a multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97".
5. Recurso especial a que se nega seguimento.
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Ementa: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PLACA EM FACHADA DO COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA DO CANDIDATO. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. DIMENSÃO SUPERIOR A QUATRO METROS QUADRADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
01. A legislação eleitoral preceitua que “os candidatos, os partidos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê
central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em formato que não assemelhe ou gere
efeito de outdoor” (Resolução TSE 23.457/2015, art. 10, p.1º). Além disso, a legislação veda expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral por meio de outdoor ou de qualquer engenho publicitário que cause efeito visual de outdoor, sob pena de
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 a 15.000,00 (Lei 9.504/97, art. 39, p. 8º; Resolução TSE 23.457/2015, art. 20). 02.
Apesar de não existir definição legal sobre a dimensão atribuída ao outdoor (nem ao efeito visual de outdoor), o Tribunal
Superior Eleitoral tem adotado reiteradamente o entendimento de que o seu tamanho não pode ultrapassar 4m2 (quatro metros
quadrados). 03. Caso em que não restou devidamente demonstrado o alegado efeito visual de outdoor na fachada do comitê
central da campanha do recorrente. 04. Improcedência do pedido. Reforma da sentença. 05. Conhecimento e provimento do
recurso.
(Processo RE 20570 CAXIAS –MA, Partes RECORRENTE(S): ANTONIO JOSÉ XIMENES, RECORRIDO(S) : COLIGAÇÃO
"CAXIAS ÉDO POVO I", Publicação DJ - Diário de justiça, Tomo 188, Data 20/10/2017, Página 09/10,Julgamento 17 de
Outubro de 2017, Relator RICARDO FELIPE RODRIGUES MACIEIRA).
Feito o registro supra, passo a analisar os fatos.
Compulsando os autos, denoto efetivamente a irregularidade da propaganda eleitoral, a qual fora veiculada pelo representado,
no comitê eleitoral do candidato Eduardo Bismarck, por meio de placa na fachada que ultrapassa a medida 4m² de área (vide
termo de constatação), causando, então, forte impacto visual conhecido como efeito outdoor.
Mesmo que não existisse a medição das faixas, o que não éo caso dos autos, eis que as respectivas metragens estão
carreadas no processo, e apesar de reconhecido pela parte a dimensão aproximada de 12 metros quadrados, não precisaria
ser nenhum expert para reconhecer o impacto visual de outdoor.
O simples uso do bom senso quando da visualização da situação já deixa clara a irregularidade da propaganda.
Anoto que para caracterização da infração pouco importa se, individualmente, as faixas estavam dentro do limite estabelecido.
Há apenas necessidade de se analisar o impacto visual por elas causado, impacto este que foi apto o suficiente para configurar
o efeito visual de outdoor.
Ainda, independentemente da retirada ou não da propaganda irregular, a multa torna-se perfeitamente aplicável.
Nesse sentido, extraio da Jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral:
“RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL. PLACAS JUSTAPOSTAS. IMPACTO VISUAL. EFEITO DE OUTDOOR.
INCIDÊNCIA DA MULTA AINDA QUE RETIRADA A PUBLICIDADE IRREGULAR. ART. 37, §1º, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO
APLICAÇÃO AO CASO. FUNDAMENTO INATACADO . DESPROVIMENTO. 1. Éinviável o agravo que não ataca todos os
fundamentos da decisão que pretende modificar. Súmula nº 182/STJ. 2. A diretriz jurisprudencial desta Corte éno sentido de
que a justaposição de placas cuja dimensão exceda o limite de 4m² caracteriza propaganda irregular por meio de outdoor, em
razão do efeito visual único, não encontrando respaldo o argumento de que a irregularidade somente estaria configurada caso
cada publicidade tivesse, individualmente, superado a extensão legalmente permitida .3. Agravo regimental desprovido.”
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 589956, Acórdão de 29/09/2011, Relator: Min. Marcelo Henriques Ribeiro
de Oliveira, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 25/10/2011, Página 52)
Entendo, neste aspecto, assistir razão ao MPE quando aponta “as dimensões do painel fixado na fachada o comitê são 6,90m
x 1,80m, de modo a ultrapassar a área máxima de 4m2 estabelecida pela jurisprudência da Corte Superior. Além disso, as
imagens colacionadas também deixam evidente o impacto visual causado pela propaganda, evidenciando tratar-se de
verdadeiro outdoor ”
Já a prova da autoria e prévio conhecimento, além de inconteste, decorre do fato de a irregularidade ter sido veiculada no
comitê do candidato, não havendo, por esse motivo, como considerar, ainda que em tese, o desconhecimento dele acerca da
irregularidade.
Inobstante, vale lembrar que a responsabilidade dos candidatos se extrai da mera veiculação da propaganda irregular, tanto
éque, segundo a jurisprudência do TSE, “[...] a propaganda feita por meio de outdoor já sinaliza o prévio conhecimento do
beneficiário”. (REspe n° 26.262, Rel: Min. Ayres Britto, julgado em 17/05/2007).
Quanto a discussão sobre a medida a considerar o efeito outdoor, importante trazer a lume que para o pleito de 2018 fora por
este Tribunal firmado o entendimento que também os comitês devem se ater aos 4 metros quadrados.
Neste sentido bem destacou o eminente relator Desembargador Haroldo Correa no julgamento do Mandado de Segurança nº
0601691-96.2018.6.06.0000, que a Consulta TSE nº 1.274/2006 foi respondida no sentido de que a caracterização de outdoor
está confirmada pelo tamanho acima de 4 m2 (quatro metros quadrados), e não 20 m2 (vinte metros quadrados) conforme se
observa do trecho da referida consulta:
POSSIBILIDADE. VEICULAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. LEI Nº 11.300/2006. AFIXAÇÃO. PLACA. BENS DE DOMÍNIO
PRIVADO. LIMITAÇÃO. TAMANHO.
A fixação de placas para veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares épermitida, com base no §2º do art. 37 da
Lei nº 9.504/97.
Só não caracteriza outdoor a placa, afixada em propriedade particular, cujo tamanho não exceda a 4m².
Àluz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, éadmissível, em propriedade particular, placa de tamanho igual ou
inferior a 4m².
O tamanho máximo de 4m² para placas atende ao desiderato legal, na medida em que, em função de seu custo mais reduzido,
não patenteia o abuso de poder econômico e o desequilíbrio entre os competidores do jogo eleitoral.
Os abusos serão resolvidos caso a caso, servindo o tamanho de 4m² como parâmetro de aferição.
(TSE - CONSULTA nº 1274, Resolução nº 22246 de 08/06/2006, Relator(a) Min. CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS
BRITTO, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 31/07/2006, Página 1.)
Neste valioso Voto, o ilustre Desembargador Haroldo Máximo sugeriu uma reflexão deste Regional para adequar
posicionamento anteriormente firmado e adotar a medida máxima de 4m² (quatro metros quadrados) como parâmetro a ser
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utilizado para averiguação do efeito visual de outdoor, sendo, de fato, assim definido àunanimidade pela corte assim
ementando:
Mandado de Segurança. Pedido de providências. Propaganda eleitoral. Banner. Adesivo. Efeito outdoor. Parâmetro aplicado.
Pleito 2018. Quatro metros quadrados. Propagandas irregulares. Comprovação.
Segurança denegada.
1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, impetrado contra ato do Juiz Eleitoral da 19ª
Zona –Tauá/CE, que, em pedido de providências cumulado com tutela inibitória, determinou a retirada imediata de banner que,
em tese, geraria efeito outdoor, bem como de adesivo supostamente em tamanho superior ao permitido, afixado na janela do
comitê central do Impetrante.
2. Apesar de se poder reconhecer no presente caso a perda do objeto nos presentes autos, já que não há sequer pedido de
aplicação de multa, entendo como pertinente trazer a questão central da demanda a este Pleno para firmarmos o parâmetro a
ser utilizado nas propagandas eleitorais com efeito outdoor para o pleito de 2018.
3. O cerne da demanda resume-se àregularidade ou não das propagandas do ora Impetrante afixadas na sede do seu Comitê
Central, quais sejam, adesivo, fixado na janela, medindo 2,60m x 1.70m –totalizando 4,42m2 e Banner, afixado na fachada,
medindo 5,30m x 1,50m –totalizando 7,95m2, segundo autos de constatação acostados
4. Aduz o Impetrante que a dimensão a ser tomada como parâmetro para configuração do efeito outdoor seria de 20m2, nos
termos da Consulta TSE nº 1.274/2006, bem como nos precedentes desta Corte, inclusive de minha Relatoria nos autos do
Recurso Eleitoral nº 97-10.2016.6.06.0019, julgado em setembro de 2017.
5. De logo, afirmo que para as eleições 2016 foi firmado por esta Corte, antes mesmo de minha assunção na Vice-Presidência
deste Regional, que ocorreu 05 de junho de 2017, que a dimensão a ser utilizada como parâmetro para o efeito outdoor, em se
tratando de propagandas eleitorais, seria de 20m2 (vinte metros quadrados), com fundamento na Consulta TSE nº 1.274/2006.
Dessa forma, passei a adotar tal entendimento em observância ao princípio da colegialidade, bem como com o fito de manter a
segurança jurídica das decisões deste Regional para o pleito de 2016.
6. Entretanto, convém destacar que a própria consulta utilizada como fundamento para referido entendimento foi respondida no
sentido de que a caracterização de outdoor resta confirmada pelo tamanho acima de 4m2 (quatro metros quadrados) e não
20m2 (vinte metros quadrados), conforme passou a aplicar equivocadamente este Regional.
7. Dessa forma, tendo em vista estarmos em curso de novo pleito, eleições 2018, regido por novas resoluções, entendo ser
este o momento oportuno para firmarmos posicionamento no sentido de entender como 4m² o parâmetro a ser utilizado para
averiguação do efeito visual de outdoor.
8. Diante do exposto, tendo em vista que as propagandas em comento totalizaram, individualmente, 4,42m2 e 7,95m2,
superiores assim ao parâmetro ora estabelecido, sendo uma quase o dobro do parâmetro aqui adotado, denego a segurança
para manter a decisão do Juízo a quo que determinou a retirada da propaganda tida por irregular.
9. Decisão mantida. Segurança denegada.
(MANDADO DE SEGURANÇA N° 0601691-96.2018.6.06.0000 –Relator DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE
OLIVEIRA MÁXIMO - SESSÃO DE 11/10/2018)
Diante do exposto, com subsunção no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 c/c arts. 10, parágrafo primeiro e art. 21, ambos, da
Resolução TSE nº 23.551/2017, JULGO PROCEDENTE a presente representação para CONDENAR o representado
EDUARDO HENRIQUE MAIA BISMARCK ao pagamento da multa fixada em seu valor mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
P.R.I.
Findo o prazo recursal sem insurgência, arquivem-se.
Fortaleza, 27 de outubro de 2018.
JUIZ DEMETRIO SAKER NETO Relator.
Editais
Processo 0603040-37.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603040-37.2018.6.06.0000
Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EDWEYNE MARTINS DEPUTADO ESTADUAL, EDWEYNE MARTINS
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - SP401806, ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA
AZEVEDO DIAS - RN011438 Advogados do(a) RESPONSÁVEL: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - SP401806,
ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS - RN011438
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 31 de outubro de 2018
FELIPE AIRES COSTA Seção de Processamento COPRO - SJU
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Processo 0603039-52.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603039-52.2018.6.06.0000
Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO DEPUTADO ESTADUAL, RAIMUNDO PEREIRA DE
CASTRO
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS - RN011438 Advogado do(a)
RESPONSÁVEL: ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS - RN011438
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 31 de outubro de 2018
FELIPE AIRES COSTA Seção de Processamento COPRO - SJU
Processo 0603044-74.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603044-74.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 FRANCISCO FABIO DE SOUSA GALVAO DEPUTADO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTO CHRISTOFFEL - CE11324
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 5 de novembro de 2018
IMEUDA GOMES NORBERTO Seção de Processamento COPRO - SJU
Processo 0603030-90.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Número do Processo: 0603030-90.2018.6.06.0000
Relator: ALCIDES SALDANHA LIMA
CANDIDATA: RAIMUNDA RAILDA DE ARAUJO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 RAIMUNDA RAILDA DE ARAUJO DEPUTADO ESTADUAL,
Advogados do(a) RESPONSÁVEL: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - RN014186, ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA
AZEVEDO DIAS - RN011438 Advogados do(a) RESPONSÁVEL: REBECA DE OLIVEIRA LIMA MONTEIRO - RN014186,
ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS - RN011438
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Excelentíssima Senhora DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Presidente deste Tribunal Regional
Eleitoral, nos termos do art. 59 da Resolução TSE n° 23.553, de 18 de dezembro de 2017, faz saber que foram apresentadas
as contas finais do candidato acima identificado, ficando cientes que qualquer partido político, coligação partidária e candidato,
bem como o Ministério Público Eleitoral ou qualquer outro interessado, poderá impugná-la no prazo de 3 (três) dias, contados
da publicação deste edital, diretamente nos autos do processo eletrônico Judicial acima identificado.
O acesso aos documentos da prestação de contas pode ser realizado diretamente no endereço
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2018/2022802018/CE/candidatos
Fortaleza, 5 de novembro de 2018
IMEUDA GOMES NORBERTO Seção de Processamento COPRO - SJU
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
013ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO DA 13ª ZONA
EDITAL Nº 046/2018
PUBLICAÇÃO DE LISTA DE APOIAMENTO
Protocolo nº 31329/2018
Interessado: PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED
O Excelentíssimo Senhor Dr. Raimundo Ramonilson Carneiro Bezerra, MMº. Juiz da 13ª Zona Eleitoral/CE, no uso de suas
atribuições legais etc.
FAZ SABER - a todos que o presente EDITAL virem ou dele notícias venham a ter, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA - PED, legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral requerimento acompanhado
de fichas de 232 assinaturas de apoiamento de eleitores para sua criação (05 lote de nºs.
CE 0013000001 a
00130000022), nos termos do art. 9º da Lei nº 9.096/1995, bem como da Resolução do TSE nº 23.465/2015, as quais se
encontram disponíveis para consulta nas dependências deste Cartório Eleitoral, e que poderão ser impugnadas por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do presente Edital.
E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente
edital no local de costume, bem como publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/CE. Dado e passado nesta cidade de
Iguatu-CE, aos 31 dias do mês de outubro de 2018. Eu, Maria Lireuda Alves Braga (Chefe de Cartório Eleitoral) preparei e
conferi o presente Edital, que será subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
RAIMUNDO RAMONILSON CARNEIRO BEZERRA
Juiz Eleitoral da 13ª Zona

014ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
CERTIDÃO APOIAMENTO A PARTIDO
CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, nos termos do artigo 15 da Resolução TSE nº 23571/2018, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA - PED, legenda partidária em formação junto ao TSE, apresentou a esta Zona Eleitoral, através de
Requerimento (protocolo nº 31474/2018), 01 lote de assinaturas de eleitores para a criação da referida agremiação, sob os
números CE00140000017.
Certifico ainda que as assinaturas serão conferidas e devidamente certificadas, conforme disciplinam os artigos 11 a 19 do
referido diploma legal.
O referido é verdade. Dou fé.
Lavras da Mangabeira, 05 de novembro de 2018 .
RONALDO QUINDERÉ MORENO
Analista Judiciário TRE/CE – Mat: 67668
Chefe de cartório da 14ª Zona Eleitoral
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016ª Zona Eleitoral
Editais
Apoiamento a partido eleitoral em formação
EDITAL N.º 64/2018
O Exmo. Sr. Matheus Pereira Júnior, Juiz da 16ª Zona Eleitoral, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, nos termos do que dispõe o art. 15 da Resolução
TSE n.º 23.571, de 29 de maio de 2018, que se encontra disponível no Cartório deste Juízo lista de apoiamento de eleitores ao
partido político em formação Partido da Evolução Democrática - PED, sob protocolo n.º 31.446/2018, contendo 01 (um) lote de
assinaturas sob o código CE00160000018.
Outrossim, conforme o mesmo art.15, da citada Resolução, as listas e formulários poderão ser impugnados por qualquer
interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar e ninguém possa alegar desconhecimento, mandou o Exmo. Sr. Juiz
Eleitoral publicar o presente Edital no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e em local de costume.
Dado e passado nesta 16ª Zona Eleitoral de Missão Velha/CE, em 05 de novembro de 2018. Eu, José Wellington Nogueira,
Chefe de Cartório, digitei o presente edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
MATHEUS PEREIRA JÚNIOR
Juiz Eleitoral – 16ª ZE

017ª Zona Eleitoral
Sentenças
Processo n.º 46-34.2018.6.06.0017 (Protocolo n.º 11.282/2018)
Natureza: Prestação de Contas - PC
Exercício Financeiro: 2017
Interessados: Partido Trabalhista Brasileiro - PTB de Itapipoca/Ce
Raimundo Oliveira da Conceição - Presidente
Maria José Martins Alves - Tesoureiro
Advogado: Dr. Albérico Teixeira de Matos -– OAB/CE nº 5.692
SENTENÇA N.º 41/2018
Trata-se de prestação de contas de exercício financeiro de 2017 do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB do município de
Itapipoca/CE, com fundamento na Resolução do TSE nº 23.464/2015.
O partido entregou em 02/08/2018 a declaração de ausência de movimentação de recursos (DAMR), firmada pelo presidente e
tesoureiro do partido, portanto, fora do prazo legal.
Publicado edital em 27/08/2018 no átrio do Fórum Eleitoral e no Diário da Justiça Eleitoral – DJE do TRE/CE nº 162/2018, pág.
22, sem que houvesse qualquer impugnação, conforme certidão às fls. 26v.
Às fls. 37, parecer de exame técnico nos termos do art. 45, IV da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral – MPE às fls. 38/39, opinando pela aprovação das contas.
É o relatório. Passo a decidir.
Os partidos políticos são obrigados a prestar anualmente à Justiça Eleitoral as contas do exercício anterior até 30 de abril do
ano seguinte, conforme art. 28, caput da Resolução TSE nº 23.464/2015.
No caso em tela, a agremiação partidária prestou suas contas intempestivamente, contrariando o art. 28, caput da Resolução
TSE nº 23.464/2015, o que não compromete a regularidade das contas, através de declaração de ausência de movimentação
de recursos, firmada pelos representantes do partido, conforme art. 28,§3º da Resolução TSE nº 23.546/2017, e processada na
forma do art. 45 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, decido pelo ARQUIVAMENTO da declaração apresentada pelo
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB de Itapipoca/CE relativas ao ano de 2017, nos termos do art. 45, VIII, a) c/c art. 46, I da Resolução TSE nº
23.464/2015.
Registre-se a decisão no Sistema de Contas Eleitorais e Partidários (SICO), conforme art. 9º da Resolução TSE nº
23.384/2012.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral – MPE.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.
Itapipoca/Ce, 31 de outubro de 2018.
GONÇALO BENÍCIO DE MELO NETO
Juiz Eleitoral
Inquérito n.º 554-48.2016.6.06.0017 (Protocolo n.º 124.617/2016)
Natureza: Inquérito
Investigado: Fábio Pires da Costa
Advogado: Dr. Francisco Makson Oliveira Melo -– OAB/CE nº 25.361
SENTENÇA N.º 42/2018
Vistos etc.
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Trata-se de inquérito policial instaurado contra o Sr. Fábio Pires da Costa, devidamente qualificado nos autos, como suposto
autor da infração prevista no art. 39, §5º, II e III da Lei nº 9.504/97.
Nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95, foi designada audiência preliminar para o dia 03/07/2018, entretanto, a mesma não
foi realizada em virtude de mudança da sede da Promotoria de Justiça desta Comarca.
Remarcada audiência para o dia 10/07/2018, ocasião em que foi realizada a oferta de transação penal pelo Ministério Público
Eleitoral e de aplicação da pena de prestação pecuniária, devendo o investigado depositar 04 (quatro) parcelas de R$ 477,00
(quatrocentos e setenta e sete reais), totalizando a quantia de 02 (dois) salários mínimos, em benefício do Lar Sagrada
Família, realizando o 1º (primeiro) depósito até o dia 15/07/2018 e os demais até o dia 15 (quinze) de cada mês, encaminhando
os respectivos comprovantes nas referidas datas à secretaria da 17ª Zona Eleitoral.
Aceita a proposta pelo indiciado, a transação penal foi homologada. (fls. 84/85).
Constam às fls. 88/90 os comprovantes de depósitos mensais encaminhados pelo investigado.
Manifestação do parquet opinando pela extinção da punibilidade do indiciado às fls. 92
É o relatório. Decido.
A documentação acima supramencionada demonstra que houve o cumprimento integral da proposta ofertada pelo Ministério
Público Eleitoral e homologada pelo Órgão Judicante, portanto, extinta a punibilidade pelo crime objeto do presente feito.
Diante do exposto, observadas as condições previstas no §2º, do art. 76, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de FABIO PIRES DA COSTA referente ao ilícito capitulado nesse processo, o que faço por sentença, para
que surta todos os efeitos jurídicos e legais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.
Itapipoca/Ce, 31 de outubro de 2018.
GONÇALO BENÍCIO DE MELO NETO
Juiz Eleitoral

022ª Zona Eleitoral
Despachos
PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO
PROCESSO: 20-94.2013.6.06.0022
NATUREZA: REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL
REPRESENTADA: S. COSTA PINHO – ME
ADVOGADO: RÔMULO GONÇALVES GURGEL, OAB/CE 9247
DESPACHO
Consoante requerimento da defesa por meio da petição de fls. 508/509, deferido no despacho de fls. 510, foi juntado aos autos
o Oficio 24/2018 do Banco Bradesco com as informações bancárias pertinentes aos cheques depositados em nome da
microempresa S.Costa Pinho (fls. 592/597) bem como a Carta Precatória cumprida pela 40ª Zona Eleitoral (fls. 515/583) onde
foi ouvido, em Juízo, o Sr. Carlisson Emerson Araújo da Assunção, candidato a prefeito e Administrador Financeiro da própria
campanha (fls. 65/66).
Dese modo, diante de todo o conteúdo probatório já presente nos autos, indefiro o pedido de reinquirição apresentado às fls.
605/606, por entender que se trata de pedido meramente protelatório e considero encerrada a instrução.
Intimem-se as partes para, querendo, apresentarem suas alegações finais no prazo comum de 2 dias, nos termos do
procedimento da L. C. Nº 64/1990, art. 22.
Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos à conclusão.
Expedientes necessários.
São Benedito – CE, 5 de novembro de 2018.
FABIO RODRIGUES SOUSA
Juiz Eleitoral - 22ª ZE

024ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
CERTIDÃO
Certifico para os devidos fins, nos termos do § 1º do art. 14 da Resolução TSE n.º 23.571/2018, que nesta data finalizou-se a
análise dos lotes n.ºs CE00240000015, CE00240000016, CE00240000017, CE00240000018, CE00240000019,
CE00240000021, CE00240000022, CE00240000023, protocolizados através do SADP n.º 28.363/2018 neste Cartório Eleitoral
da 24ª Zona pelo responsável legal do PED – Partido da Evolução Democrática.
Certifico ainda para os devidos fins que embora o expediente protocolizado mencione o quantitativo de 357 (trezentos e
cinquenta e sete) fichas de apoiamento, de fato, anexas ao referido expediente só havia 314 (trezentos e quatorze), as quais
foram devidamente examinadas.
Certifico ainda que no Sistema de Apoiamento a Partido em Formação ainda constam os lotes nºs CE00240000010,
CE00240000020, CE00240000024, CE00240000025 e CE0024002. Contudo até a presente data, não foram
protocolizados neste Cartório Eleitoral as listas ou fichas de apoiamento originais relativas a estes lotes, conforme
determina o art. 14 da Res. TSE 23.571/2018.
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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Certifico ainda que a verificação e validação feitas por este cartório nas assinaturas de eleitores apresentadas através de
formulários se deu através do Sistema de Apoiamento a Partidos em Formação - SAPF.
Certifico ainda que a presente certidão será publicada no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE em data de 06.10.2018.
Sobral-CE, 23 de outubro de 2018.
Antônio Ednaldo Teodoro da Costa
Chefe de Cartório em exercício na 24ª Zona

032ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA N.º 008/2018
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
32ª ZONA ELEITORAL – CAMOCIM
PORTARIA N.º 008/2018
O Exmo. Sr. Dr. TIAGO DIAS DA SILVA, Juiz Eleitoral da 32ª Zona - Camocim-CE, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º – DESIGNAR o(a) Sr.(a) Giordano Erik Gonçalves Lúcio (servidor requisitado), para desempenhar, no período de
03/07/2018 a 02/07/2019, o encargo de Oficial de Justiça ad hoc no âmbito desta Zona Eleitoral, para cumprir, sob
compromisso, citações, intimações e mandados em geral.
Art. 2º – AUTORIZAR o servidor designado a utilizar veículo próprio para realizar as diligências ordenadas por este Juízo.
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Camocim, 03 de Julho de 2018.
Tiago Dias da Silva
Juiz Eleitoral da 32ª Zona Eleitoral

036ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
CERTIDÃO
Certifico, para os devidos fins, que nesta data, conclui a análise e validação, no Sistema de Apoiamento a Partido em
Formação (SAPF), dos formulários de apoiamento entregues neste Cartório em 10 de outubro de 2018 pelo partido em
formação PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA (PED), objeto dos lotes CE00360000017 ao CE00360000025.
O referido é verdade. Dou fé.
São Gonçalo do Amarante, 05 de novembro de 2018.
Juliana de Oliveira Linhares Madruga Holanda
Analista Judiciário – Matrícula TRE/CE 71007

059ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
CERTIDAO
Certifico para os devidos fins, que nesta data de 05/11/2018 conclui-se a análise e validação do apoiamento entregue neste
cartório pelo Partido da Evolução Democratica – PED.
O referido é verdade. Dou fé.
Pedra Branca/ CE, 05 de novembro de 2018.
ANTÔNIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Chefe de Cartório da 59ª

086ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA
PORTARIA N° 05/2018
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) Diogo Altorbelli Silva de Freitas, MM. Juiz Eleitoral da 86ªZE/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 86ª Zona Eleitoral, com sede no município de Alto Santo, iniciando-se os trabalhos correcionais às 09:00 horas
do dia 12 de dezembro do ano de 2018, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência deste(a) magistrado(a) e
secretariados pela servidora Uilka Maria Clementino Bessa, Chefe de Cartório, matrícula TRE/CE n° 71694, de logo designado,
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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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.
Alto Santo/CE, 24 de outubro de 2018.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
Juiz da 86ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL
EDITAL Nº 61/2018
PRAZO DE 15 DIAS
CORREIÇÃO ORDINÁRIA
O Excelentíssimo Senhor Dr. Diogo Altorbelli Silva de Freitas, Juiz Eleitoral da 86ª ZE, Municípios de Alto Santo, Potiretama e
Iracema, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele
tomarem conhecimento, que realizar-se-á CORREIÇÃO ORDINÁRIA 2018 nesta Zona Eleitoral, iniciando-se no dia 12 de
dezembro de 2018, às 09 horas, no Cartório Eleitoral, situado à Rua Coronel Simplício Bezerra, 32, Centro, município de Alto
Santo.
ASSIM, em conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral
- TSE, ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos na 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 partidos 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 irregularidade 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 que fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume, bem como publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/CE e, de igual modo, oficiado-se
aos órgãos públicos e aos diretórios municipais de partidos políticos.
Dado e passado nesta cidade de Alto Santo - Ceará, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu,
_________, Uilka Maria Clementino Bessa, Chefe de Cartório da 86ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é
subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Diogo Altorbelli Silva de Freitas.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
Juiz da 86ª Zona Eleitoral

088ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Autos nº
215-70.2016.6.06.0088
Protocolo nº
158.836/2016
Natureza:
Ação Penal (AP)
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu:
Karine Vieira do Nascimento e
Rogério Tavares de Sousa
Advogado(s):
Edy Márcio Falcão Soares,
OAB/CE n. 20.625;
Município:
Eusébio/CE
Finalidade:
Intimação de audiência de instrução
Fica a defesa intimada para comparecer à audiência de instrução, designada para o dia 19/12/2018, às 9h, na sala de
audiências da 2ª vara da Comarca de Aquiraz/CE, na Rua Francisco Câmara, 144, Centro – Aquiraz/CE, ocasião em que
será feita a oitiva da testemunha de acusação.
Eusébio/CE, 05 de novembro de 2018.
Vânia Maria da Costa Barros Lins
Chefe de Cartório em exercício
INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Autos nº
3-15.2017.6.06.0088
Protocolo nº
1.992/2017
Natureza:
Ação Penal (AP)
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu:
Breno Vital de Aguiar e
Rogério Tavares de Sousa
Advogado(s):
Edy Márcio Falcão Soares,
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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OAB/CE n. 20.625;
Município:
Eusébio/CE
Finalidade:
Intimação de audiência de instrução
Fica a defesa intimada para comparecer à audiência de instrução, designada para o dia 19/12/2018, às 9h30min, na sala de
audiências da 2ª vara da Comarca de Aquiraz/CE, na Rua Francisco Câmara, 144, Centro – Aquiraz/CE, ocasião em que
será feita a oitiva da testemunha de acusação.
Eusébio/CE, 05 de novembro de 2018.
Vânia Maria da Costa Barros Lins
Chefe de Cartório em exercício
INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA
Autos nº
57-78.2017.6.06.0088
Protocolo nº
29.205/2017
Natureza:
Ação Penal (AP)
Autor: Ministério Público Eleitoral
Réu:
Ednardo Anjos de Oliveira e
Rogério Tavares de Sousa
Advogado(s):
Edy Márcio Falcão Soares,
OAB/CE n. 20.625;
Município:
Eusébio/CE
Finalidade:
Intimação de audiência de instrução
Fica a defesa intimada para comparecer à audiência de instrução, designada para o dia 19/12/2018, às 10h, na sala de
audiências da 2ª vara da Comarca de Aquiraz/CE, na Rua Francisco Câmara, 144, Centro – Aquiraz/CE, ocasião em que será
feita a oitiva da testemunha de acusação.
Eusébio/CE, 05 de novembro de 2018.
Vânia Maria da Costa Barros Lins
Chefe de Cartório em exercício

091ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA N.º 11/2018
O Dr. LUCAS SOBREIRA DE BARROS FONSECA, MM. Juiz Eleitoral respondendo por esta 91ª Zona de Tabuleiro do Norte e
São João do Jaguaribe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais etc.
RESOLVE, nos termos em conformidade do art. 1º da Resolução nº. 21.372 de 25 de março de 2003 do TSE, realizar
CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 91ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Tabuleiro do Norte e São João do Jaguaribe,
com sede no primeiro, iniciando-se os trabalhos correicionais às 09 horas do dia 14 (catorze) de novembro do ano de 2018,
nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência deste Magistrado e secretariado pelo servidor Luís Roberto Ceppe
de Almeida, Chefe de Cartório, Matrícula n.º 85.568, resguardadas, ainda, as competências regimental, normativa e
fiscalizadora do(a) Excelentíssimo(a) Corregedor(a) Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Tabuleiro do Norte/CE, 24 de outubro de 2018.
Lucas Sobreira de Barros Fonseca
Juiz Eleitoral da 91ªZE

097ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA 09/2018 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
O Dr. CRISTIANO SANCHES DE CARVALHO, MM. Juiz Eleitoral respondendo pela 97ª Zona de Trairi, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais, etc.
RESOLVE, em conformidade com o art. 1º da Resolução TSE n.º 21.372/2003, de 25 de março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ORDINÁRIA na 97ª Zona Eleitoral, com sede no município de Trairi-CE, iniciando-se os trabalhos correcionais às 10 horas do
dia 19 (dezenove) de novembro do ano de 2018, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência deste magistrado e
secretariado pelo servidor José Brasil de Sousa Filho, matrícula TRE/CE n.º 67749, de logo designado, nos termos do art. 4º, §
1º, da Res. TRE/CE n.º 225/2003, resguardadas, ainda, as competências regimental, normativa e fiscalizadora da Exma.
Desembargadora Corregedora Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE./DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Trairi-CE,. 31 de outubro de 2018.
Cristiano Sanches de Carvalho
Juiz Eleitoral da 97ª Zona – Trairi-CE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Editais
EDITAL 63/2018 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
O Excelentíssimo Senhor Dr. Cristiano Sanches de Carvalho, MMº Juiz Eleitoral respondendo pela 97ª Zona Eleitoral de TrairiCE., 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 19 de novembro de 2018, às 10 horas, no
Cartório Eleitoral.
ASSIM, em conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372/2003, 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, os representantes dos partidos políticos, da OAB/CE.
Ficam cientes, ainda, que se faculta ao Promotor 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 que 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 Trairi-CE, aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro, do ano de 2018. Eu, _____________,
José Brasil de Sousa Filho, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Cristiano Sanches
de Carvalho.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Trairi-CE, 31 de outubro de 2018.
Cristiano Sanches de Carvalho
Juiz Eleitoral da 97ª Zona – Trairi

101ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº: 5-09.2018.6.06.0101
PROTOCOLO Nº: 9.399/2018
INTERESSADOS: PARTIDO DOS TRABALHADORES – AIUABA/CE
EDUARDO ARAÚJO ANDRADE – PRESIDENTE
ANTONIA DARCLEIDE DE BRITO - TESOUREIRA
ADVOGADO: CHRISTIANO AZEVEDO FEITOSA FERRO – OAB/CE nº 20747
INTIMAção
De Ordem do Juízo Eleitoral da 101ª ZE - Aiuaba/CE, INTIMO os representantes do partido acima referenciado, na pessoa
do(a) seu(sua) advogado(a) constituído(a), a apresentar, no Cartório Eleitoral da 101ª ZE, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 34,
§ 3º, da Res. 23.546/2017), as seguintes peças, nos termos do art. 29 da Res. TSE n.º 23.464/2015:
- Parecer da Comissão Executiva ou Conselho Fiscal do Partido, se houver, sobre as respectivas contas (inciso II);
- Cópia da GRU, de que trata o art. 14 da Res. TSE n.º 23.464/2015 (inciso VII do art. 29 da referida Resolução), tendo em
vista o valor de R$ 495,76, declarado na presente prestação de contas como recurso de origem não identificada, conforme
documento "Demonstrativo de Receitas e Gastos", acostado aos autos;
- Demonstrativos dos Fluxos de Caixa (inciso XVIII);
- Parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente da fundação mantida pelo partido político (inciso XIX);
- Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (inciso XXI).
Aiuaba-CE, 05 de novembro de 2018.
Nacélia Lopes da Cruz
Chefe de Cartório da 101ª ZE

119ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 66/2018
LISTA DE APOIAMENTO PARA CRIAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO
O SENHOR CHEFE DE CARTÓRIO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, nos termos do que dispõe o
art. 15 da Resolução 23.465/2015,
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que o PARTIDO DA EVOLUÇÃO
DEMOCRÁTICA (PED), legenda partidária ainda em formação, apresentou a esta Zona Eleitoral, através do Ofício 500/2018,
protocolado, respectivamente, sob o n. 28.156/2018, os lotes de apoiamento ao partido em formação de números:
CE01190000016, CE 01190000017, CE01190000018, CE01190000019, CE01190000020 e CE01190000021 referidos lotes
encaminham assinaturas de apoiamento mínimo de eleitores para criação do referido partido as quais se encontram
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disponíveis para consulta nas dependências deste cartório eleitoral, fichas essas que, de acordo com o que prevê o art. 15 da
Resolução supracitada, poderão ser impugnadas por qualquer interessado, em petição fundamentada, no prazo de 5
(cinco) contados da publicação deste Edital.
Dado e passado nesta cidade de Juazeiro do Norte/CE, aos 05 de novembro de 2018. Eu, ______, Wendell de Oliveira Freire,
Chefe de Cartório, digitei, conferi e subscrevo o presente Edital.
Wendell de Oliveira Freire
Chefe de Cartório da 119ª Zona Eleitoral
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