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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
LOTAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO
PORTARIA N.º 1.092/2019 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso XLVIII do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal, CONSIDERANDO a decisão proferida no
Processo Administrativo Digital n.º 21.406/2019, RESOLVE lotar no Gabinete da Diretoria-Geral – GADIR, até 31 de dezembro
de 2020, a servidora ANNE URSULY FAÇANHA RAULUSAITIS, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área
Administrativa, do Quadro Permanente deste Tribunal, originariamente vinculado ao Cartório da 94ª Zona Eleitoral – Fortaleza.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 22 de novembro de 2019.
Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADOS - 35ª; 75ª; 76ª; 79ª e 84ª ZE's
PORTARIA N.º 1091/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 21.11.2019, o Dr. ANTÔNIO CARNEIRO ROBERTO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Sobral, para responder pela 79ª Zona Eleitoral, sediada no município de Reriutaba, por motivo de férias do Dr.
Antônio Edilberto Oliveira Lima. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 22 de novembro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1093/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 20.11.2019, o Dr. FÁBIO RODRIGUES SOUSA, Juiz de Direito do 2º Juizado da 8ª Zona
Judiciária, para responder pela 35ª Zona Eleitoral, sediada no município de Viçosa do Ceará, durante férias do Dr. Moisés
Brisamar Freire. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 22 de novembro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1094/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 20.11.2019, o Dr. SILMAR LIMA CARVALHO, Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Fortim, para responder pela 84ª Zona Eleitoral, sediada em Beberibe, durante férias do Dr. Magno Rocha Thé
Mota. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 27 de novembro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1.097/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 18.11.2019, o Dr. JUDSON PEREIRA SPINDOLA JÚNIOR, Juiz da 26ª Zona
Eleitoral - Milagres, para responder pela 76ª Zona Eleitoral, sediada no município de Mauriti, durante férias do Dr. Luís Sávio de
Azevedo Bringel. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 27 de novembro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1.101/2019 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 11.11.2019, o Dr. JAMYERSON CAMARA BEZERRA, Juiz de Direito da 3ª Vara da
Comarca de Aracati, para responder pela 75ª Zona Eleitoral, sediada no município de Jaguaruana, durante férias do Dr.
Wildemberg Ferreira de Sousa. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 28 de novembro de 2019.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.gov.br

Ano 2019, Número 225

Fortaleza, segunda-feira, 2 de dezembro de 2019

Página 3

Atos Diversos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
66º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa à
inclusão de serviços referentes à alteração do layout da sala da SAMED. O total de acréscimo importa na quantia de R$
2.876,14 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e quatorze centavo), correspondente ao percentual aproximado de
0,0054%, do valor inicial atualizado do contrato. O presente termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas
orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo PAD n.º
6.438/2019. Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente. DATA: 27/11/2019
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE-CE
67º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa
ao acréscimo no quantitativo de itens constantes na planilha de acompanhamento da 27ª medição de serviços da segunda
parcela da obra de construção da nova sede do TRE/CE. O total de acréscimo importa na quantia de R$ 48.263,78 (quarenta e
oito mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), correspondente ao percentual aproximado de 0,0901%, do
valor inicial atualizado do contrato. O presente termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas orçamentárias em
anexo, que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo PAD n.º 20.164/2019.
Assina, pelo TRE, Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo, Presidente. DATA: 27/11/2019
DES. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE DO TRE-CE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
RECURSO CRIMINAL Nº 7-35.2011.6.06.0097
ORIGEM: TRAIRI-CE (97ª ZONA ELEITORAL - TRAIRI)
RELATOR(A): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): FRANCISCO ALBERTO FERREIRA
ADVOGADOS(S): MARIA SOCORRO COUTO ROLL - OAB: 4.478/CE
ADVOGADO(S): HÉLIO PARENTE VASCONCELOS FILHO - OAB: 6.102/CE
ADVOGADA(S): DANIELA LOPES FONTELES - OAB: 16929/CE
ADVOGADO(S): OSILENE ABINTES ASSUNÇÃO - OAB: 21.925/CE, TIBÉRIO MACIEL CARVALHO - OAB: 022398/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CE. QUESTÃO DE ORDEM. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM
JULGADO PARA ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
1- Na espécie, após a prolação da sentença condenatória, houve recurso exclusivo da defesa, ocorrendo, portanto, o trânsito
em julgado para a acusação. Logo, considerando que a situação do réu não poderá ser agravada pelo tribunal, em razão do
princípio da vedação à reformatio in pejus, conclui-se que a pena máxima do delito passa a ser aquela concretamente fixada
na sentença, a qual servirá como base para o cálculo da prescrição, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.
2 - Nessa perspectiva, note-se que se deve ignorar a incidência de eventuais aumentos decorrentes da continuidade delitiva,
diante da disposição normativa disposta na Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, a qual revela que "quando se tratar de
crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da
continuação".
3 - Nessa ordem de ideias, impende verificar que a prescrição em relevo, regular-se-á, desta feita, pela pena aplicada,
tomando-se como parâmetro o lapso ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória.
4 - Na sentença, às fls. 485/489, é de se observar que o Juízo de primeiro grau, reconhecendo a prática do crime tipificado no
art. 299 do Código Eleitoral, no caso, corrupção eleitoral, condenou o recorrente Francisco Alberto Ferreira à sanção de 1 (um)
ano e 8 (oito) meses.
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5- À vista da pena cominada, desconsiderando o aumento da continuidade delitiva, com aplicação do disposto no art. 109, V,
do Código Penal, é de se aferir que o prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado é de 4 (quatro) anos.
6 - Nesse contexto, repiso o termo inicial da prescrição retroativa é a publicação da sentença condenatória, fluindo o prazo até
o recebimento da denúncia, que constitui o próximo marco interruptivo, analisando-se o processo para trás, à luz do art. 117 do
Código Penal.
7- No caso em apreço, a data da publicação da sentença condenatória ocorreu em 27.3.2019, e o recebimento da denúncia
deu-se no dia 07.4.2011, ultrapassando o prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Na verdade, transcorreram mais de 7 anos.
8 - Portanto, na espécie, ultrapassado o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, é forçoso reconhecer a extinção da punibilidade
do recorrente, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva.
9 - Provimento do recurso para acolher a prescrição da pretensão punitiva, e julgar extinta a punibilidade do réu, nos termos do
art. 107, inc. IV, do Código Penal, suprimindo todos os efeitos decorrentes da v. sentença. E, ainda, o arquivamento dos autos
após o devido trânsito em julgado.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, a fim de acolher a prescrição da pretensão punitiva, e julgar extinta a punibilidade do réu, nos termos do voto do(a)
Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 205-33.2016.6.06.0021
ORIGEM: PIRES FERREIRA-CE
RELATOR(A): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
EMBARGANTE(S)(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS(S): CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB: 138.436/SP
ADVOGADA(S): MILA DE AVILA VIO - OAB: 195095/SP
ADVOGADO(S): RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB: 305630/SP, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - OAB:
148263/SP
ADVOGADA(S): CARINA BABETO - OAB: 207391/SP
ADVOGADO(S): RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB: 266298/SP, NATÁLIA TEIXEIRA MENDES - OAB:
317372/SP, RENAN GALLINARI - OAB: 313133/SP
ADVOGADA(S): PRISCILA ANDRADE - OAB: 316907/SP, TAMMY PARASIN PEREIRA - OAB: 333682/SP, CAMILA DE
ARAUJO GUIMARÃES - OAB: 333346/SP, PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB: 310634/SP, PAULA SERRA LEAL - OAB:
345137/SP, VIVIAN LEITE BARCELOS - OAB: 363897/SP
ADVOGADO(S): FRANCO SCHIRRU JUNIOR - OAB: 34421/SP, RENAN GALLINARI - OAB: 313133/SP, RAFAEL
INOCENCIO FINETTO - OAB: 378288/SP, RAFAEL DE MILITE LUIZ - OAB: 377455/SP, VITOR ANDRE PEREIRA SARUBO OAB: 343606/SP, WILLIAM LUCAS LANG - OAB: 328339/SP, TOZZINI , FREIRE, TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS - OAB:
307/SP, EDSON ANTONIO CRUZ SANTANA - OAB: 13548/CE, ALBERTO BELCHIOR MORENO MAIA - OAB: CE014080/CE,
JOÃO AURÉLIO PONTE DE PAULA PESSOA - OAB: 15.196-B/CE, FRANCISCO FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA NETO OAB: 13805/CE, NICOMEDES MARTINS DE FIGUEIREDO - OAB: 23314/CE, PRISCILLA MARIA SANTANA MACEDO OAB: 24660/CE, RODRIGO RUF MARTINS - OAB: 287.688/SP
EMBARGADO(S)(S): COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PIRES FERREIRA SEGUINDO EM FRENTE(PDT/PT/PRTB/PSC/PC DO
B)
ADVOGADO(S): JOSÉ MARQUES JÚNIOR - OAB: 17257/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL C/C ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
AUSENTES. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Facebook Brasil, onde aponta supostas omissões e obscuridade no
acórdão refutado, em que se reconheceu a nulidade da citação do representado Bruno Pereira da Silva e de todos os atos
posteriores que lhe tragam prejuízo, incluindo a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à primeira
instância.
2. Requer o embargante, nos aclaratórios, esclarecimento acerca da extensão dos efeitos do reconhecimento de tal nulidade,
principalmente quanto ao Facebook Brasil, alegando que, por não ter nenhuma relação com o representado Bruno Pereira da
Silva e com a multa a ele imposta, não pode ser prejudicado pelo "prolongamento" do processo.
3. Ocorre que os argumentos suscitados pela parte embargante não merecem guarida, pois o acórdão vergastado foi bastante
claro a respeito dos atos que foram atingidos ao se considerar a nulidade da citação do representado Bruno Pereira da Silva.
4. Portanto, por haver grave vício de nulidade na citação, o provimento jurisdicional não foi efetivamente entregue, quer seja
para o prejudicado, quer para os demais integrantes da lide, que deverão se sujeitar a um novo decreto decisório, após retorno
dos autos à origem.
5. A declaração de nulidade da sentença não foi parcial, desse modo, todas as partes que compõem a relação processual são
igualmente atingidas pela nulidade da sentença, uma vez que deverá ser proferida outra em seu lugar.
6. A alegação de que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a suposta inércia do representante em informar o
endereço atual do representado Bruno Pereira da Silva também não merece prosperar.
7. Verificado que a intimação da Coligação representante efetuada para tal fim se deu somente após a sentença, quando já
consumada a nulidade, e não no início da ação, para realizar a citação válida. Situação que não se amolda à previsão contida
no art. 485, IV do CPC.
8. "O acolhimento de Embargos de Declaração, até mesmo para fins de prequestionamento da matéria aventada, impõe a
existência de algum dos vícios elencados nos arts. 1.022 do CPC e 275 do CE, o que não se verifica na presente hipótese".
(TSE, Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 66849, Acórdão de 07/03/2017, Relator(a) Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 63, Data 30/03/2017, Página 31).
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9. O julgador está obrigado a se manifestar somente acerca dos argumentos suficientes para fundamentar a sua decisão,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
10. Embargos conhecidos e desprovidos.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento aos embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 394-74.2016.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR(A): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
EMBARGANTE(S)(S): LUCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA
ADVOGADO(S): JOSÉ MARQUES JÚNIOR - OAB: 17257/CE
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL C/C ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. ÓBICE AO CONTROLE E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. VALOR VULTOSO ENVOLVIDO.
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA NÃO INSERIDA NO SPCE. FALHAS
GRAVES. INCABÍVEL A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Lúcio Gonçalves de Alcântara, ex-Presidente, contra acórdão deste
Tribunal que, por unanimidade, desaprovou as contas do Diretório Estadual do Partido da República, relativas ao pleito de
2016.
2. Os aclaratórios sub examine, em verdade, demonstram claro inconformismo do embargante com a decisão retro,
pretendendo, por via equivocada, obter a aprovação das contas do PR-Estadual.
3. Com relação à omissão acerca da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consignado de forma
expressa no voto, inclusive com destaque no item 5 da respectiva ementa, que a irregularidade alusiva à ausência de registro,
na prestação de contas, da movimentação e aplicação de recursos do Fundo Partidário, no montante de R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais) - referente a uma doação feita ao candidato a prefeito Wagner Sousa Gomes -, cuida-se de falha
grave e relevante, por inviabilizar o controle por parte desta Justiça Eleitoral.
4. É cediço e pacífico o entendimento firmado na Corte Superior Eleitoral no sentido de serem inaplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando a irregularidade detectada resultar em comprometimento ao controle e exame
das contas.
5. No caso concreto, consignado de maneira cristalina que a grave irregularidade detectada implicou em prejuízo ao controle e
à transparência das contas, o que afastou a aplicação de tais princípios, somada ao fato de envolver valor vultoso, equivalente
a mais de 11% do total de despesas.
6. Além disso, constou de forma expressa no voto que a falta de apresentação da prestação de contas retificadora, via SPCE,
também caracteriza grave pecha, por ofender a legislação eleitoral e constituir óbice à publicidade, não caracterizando mera
falha formal, como tenta sustentar o embargante inconformado.
7. O que se observa nestes aclaratórios é a alegação de suposta omissão com o objetivo de se rediscutir o mérito da demanda,
o que é incabível por meio da estreita via dos embargos de declaração.
8. Vícios inexistentes.
9. "Consoante jurisprudência desta Casa, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe a existência, no acórdão embargado, de algum dos vícios previstos no art. 275 do CE. Precedente". (Recurso
Especial Eleitoral nº 5623, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 216, Data 08/11/2019, Página 92). O que não é o caso.
10. Embargos de declaração desprovidos.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar
provimento aos embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2019

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 135/2019
Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da publicação desta pauta, será julgado, na primeira sessão desimpedida, o seguinte
processo:
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 3760 - CLASSE 25 (37-60.2017.6.06.0000)
ORIGEM: Fortaleza-CE
RELATOR(A): Juíza Kamile Moreira Castro
REQUERENTE(S): PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, Estadual e JULIO RAMON SOARES
OLIVEIRA, Tesoureiro Atual
ADVOGADO(S): Plinio Belchior F. Magalhaes Filho - OAB: 23838/CE e Natália Maria Fernandes Pereira - OAB: 20146/CE
REQUERENTE: JOSÉ VILEMAR CARNEIRO FILHO, Presidente em exercício no período de 22/12/2013 a 30/06/2017
ADVOGADO: Plinio Belchior F. Magalhaes Filho - OAB: 23838/CE
REQUERENTE: PEDRO CESAR DA ROCHA NETO, Presidente em exercício no período de 14/06/2017 a 30/06/2019
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ADVOGADA: Natália Maria Fernandes Pereira - OAB: 20146/CE
REQUERENTE(S): FRANCISCO ARQUIMEDES RODRIGUES PINHEIRO, Presidente Atual
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Órgão de Direção
Partidária - Partido Político - Órgão de Direção Estadual

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0603145-14.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0603145-14.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
IMPUGNANTE: ELEICAO 2018 SONIA DE FATIMA MARQUES BARROS DEPUTADO ESTADUAL, SONIA DE FATIMA
MARQUES BARROS
Advogado do(a) IMPUGNANTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600 Advogado do(a)
IMPUGNANTE: INGRID MARIA SINDEAUX BARATTA MONTEIRO - CE17.600
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata os autos de prestação de contas de campanha de SÔNIA DE FÁTIMA MARQUES BARROS, candidata ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2018, em cumprimento àLei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017,
a qual dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas
nas eleições.
Em Parecer Técnico Conclusivo (Id nº 2788827), a Secretaria de Controle Interno deste Regional manifesta-se pela aprovação
das contas, nos termos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em Parecer (Id nº 2885627), a douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte manifestou-se pela aprovação das
contas, nos termos do Parecer Técnico Conclusivo da Secretaria de Controle Interno.
Ante o exposto, diante da ausência de qualquer irregularidade, em consonância com o parecer da Secretaria de Controle
Interno deste Regional, bem como da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, julgo APROVADAS as contas
de campanha de SÔNIA DE FÁTIMA MARQUES BARROS, candidata ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018,
nos termos do art. 56, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará1 e do art. 77, I da Resolução
TSE n.º 23.553/20172.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Fortaleza –CE, 28 de novembro de 2019.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
1Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
2 Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (grifo nosso)
Processo 0602015-86.2018.6.06.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602015-86.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: DAVID SOMBRA PEIXOTO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ROCHANA LYVIAN OLIVEIRA ROCHA DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE:
ROCHANA LYVIAN OLIVEIRA ROCHA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO JOSE SABINO SA - CE26920
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata os autos de prestação de contas de campanha de ROCHANA LYVIAN OLIVEIRA ROCHA, candidata ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2018, em cumprimento àLei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017,
a qual dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas
nas eleições.
Em Parecer Técnico Conclusivo (Id nº 2801627), a Secretaria de Controle Interno deste Regional manifesta-se pela aprovação
das contas, nos termos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em Parecer (Id nº 2885727), a douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte manifestou-se pela aprovação das
contas, nos termos do Parecer Técnico Conclusivo da Secretaria de Controle Interno.
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Ante o exposto, diante da ausência de qualquer irregularidade, em consonância com o parecer da Secretaria de Controle
Interno deste Regional, bem como da douta Procuradoria Regional Eleitoral desta egrégia Corte, julgo APROVADAS as contas
de campanha de ROCHANA LYVIAN OLIVEIRA ROCHA, candidata ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, nos
termos do art. 56, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará1 e do art. 77, I da Resolução TSE n.º
23.553/20172.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Fortaleza –CE, 28 de novembro de 2019.
DAVID SOMBRA PEIXOTO Juiz Relator
1Art. 56 O relator poderá decidir monocraticamente:
III - prestações de contas de competência originária do Tribunal quando houver convergência entre o seu entendimento e os
pareceres da Secretaria de Controle Interno e do Ministério Público Eleitoral, no sentido da aprovação das contas, com ou sem
ressalvas;
2 Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (grifo nosso)
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 136/2019 Processo Judicial Eletrônico
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na Sessão de
Julgamento do dia 05/12/2019, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo
na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
PETIÇÃO Nº 0600065-76.2017.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATORA: JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, Estadual
REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA SILVA
REQUERENTE: PEDRO BEAL DE FREITAS VASCONCELOS
ADVOGADO: Igor Brandão Feitosa de Carvalho – CE27747
ASSUNTO: Petição – Prestação de Contas – Partido Político – Diretório Estadual - Exercício Financeiro de 2008
------------------------------------------------------------------------------------PETIÇÃO Nº 0600303-61.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATORA: JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC
ADVOGADOS: Benedito Araújo Lima Júnior – CE011351 , Ana Célia Magalhães Carvalho – CE23106
REQUERENTES: ALDENOR FIGUEIREDO BRITO, JOSÉ ROBERTO ANDRADE DE LIMA
ADVOGADO: Benedito Araújo Lima Júnior – CE011351
INTERESSADOS: TOMAZ HOLANDA DE LIMA, ROSIANE MARIA GARCIA PESSOA SOUSA
ADVOGADA: Ana Célia Magalhães Carvalho – CE23106
ASSUNTO: Petição – Prestação de Contas – Partido Político – Diretório Estadual - Exercício Financeiro de 2015
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
032ª Zona Eleitoral
Sentenças
PORTARIA N.º 04/2019
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA – CAMOCIM-CE
Rua Santos Dumont, 1.065 – Centro. Fone/fax: (85) 3453-3532. Camocim – Ceará
PORTARIA N.º 04/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. TIAGO DIAS DA SILVA, MM Juiz Eleitoral da 32ª ZE/CE, no uso de suas atribuições legais, etc.
RESOLVE, nos termos em conformidade do art. 1º da Resolução TSE nº 21.372, de 25 de março de 2003, realizar
CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 32ª Zona Eleitoral, com sede no município de Camocim, iniciando-se os trabalhos correicionais
às 9 horas do dia 18 de dezembro do ano de 2019, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência deste
magistrado, e secretariados pelo servidor Rogério de Amorim Coelho, Chefe de Cartório, matrícula TRE/PA n.º 80.906, de logo
designado, nos termos do art. 4º, § 1º, da Res. TRE/CE nº 225/2003, resguardadas, ainda, as competências regimental,
normativa e fiscalizadora do Exmo. Desembargador-Corregedor Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Camocim, 28 de novembro de 2019.
TIAGO DIAS DA SILVA – Juiz da 32 ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL DE CORREIÇÃO N.º 26/2019
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA - CAMOCIM-CE
Rua Santos Dumont, 1.065 – Centro. Fone/fax: (85) 3453-3532. Camocim – Ceará
EDITAL DE CORREIÇÃO N.º 26/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. TIAGO DIAS DA SILVA, MM Juiz Eleitoral da 32ª ZE/CE, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER, aos que o presente edital virem ou vierem ou dele tomarem conhecimento, que se realizará CORREIÇÃO ORDINÁRIA
nesta Zona Eleitoral no dia 18 de dezembro de 2019, a partir das 9 horas, no Cartório Eleitoral.
ASSIM, em conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372 de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição, o Representante do Ministério Público Eleitoral,
que oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuários e funcionários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados,
subordinados a este Juízo.
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 fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Camocim, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove). Eu ________, (Rogério de Amorim Coelho), Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito
pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Tiago Dias da Silva. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. Camocim, 28
de novembro de 2019. TIAGO DIAS DA SILVA -Juiz da 32 ª Zona Eleitoral

053ª Zona Eleitoral
Portarias
CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL 2019
P O R T A R I A Nº 4/2019, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Herick Bezerra Tavares, MM. Juiz Eleitoral da 53ª Zona do Ceará, sediada na cidade de Nova
Olinda, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE, em conformidade com o art. 1º da Resolução TSE n.º 21.372, de 25 março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ORDINÁRIA na 53ª Zona Eleitoral, com sede no Município de Nova Olinda, iniciando-se os trabalhos correcionais às 9h do dia
11 de dezembro do ano de 2019, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência deste magistrado e secretariado
pelo servidor Francisco Gilson Brilhante de Carvalho, matrícula TRE/CE n.º 74146, de logo designado, nos termos do art. 4º, §
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1º, da Res. TRE/CE nº 225, de 27 de agosto de 2003, resguardadas, ainda, as competências regimental, normativa e
fiscalizadora do Excelentíssimo Desembargador Corregedor Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Nova Olinda, 26 de novembro de 2019.
Herick Bezerra Tavares
Juiz da 53ª Zona Eleitoral
Editais
CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL 2019
EDITAL N° 21/2019
O Excelentíssimo Senhor Dr. Herick Bezerra Tavares, MM Juiz Eleitoral da 53ª Zona do Ceará (Nova Olinda), 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 11 de dezembro de 2019, às 9 horas, no Cartório
Eleitoral.
ASSIM, em conformidade com o que disciplina a Resolução 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição: o Representante do Ministério Público Eleitoral
que oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuários e funcionários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados,
subordinados a este Juízo representantes de partido e da OAB/CE.
Ficam cientes, ainda, que se faculta ao(a) Promotor(a) Eleitoral, eleitores e Partidos Políticos apresentar reclamações relativas
ao funcionamento do Cartório Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que
devam ser corrigidos, evitados ou sanados, as quais podem ser reduzidas a termo neste Juízo.
E para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz(a) Eleitoral fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume e Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE e, de igual modo, oficiando-se aos órgãos públicos e
aos diretórios municipais de partidos políticos.
Dado e passado nesta cidade de Nova Olinda, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro, do ano de 2019. Eu, Francisco
Gilson Brilhante de Carvalho, Chefe de Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral,
Dr. Herick Bezerra Tavares.REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Nova Olinda, 26 de novembro de 2019.
Herick Bezerra Tavares
Juiz da 53ª Zona Eleitoral

118ª Zona Eleitoral
Despachos
INTIMAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 68-80.2018.6.06.0118 - Classe 25
PROCEDÊNCIA: FORTALEZA-CE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
INTERESSADO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, ÓRGÃO MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ DIOGO LOIOLA FERREIRA - OAB: 23558/CE
INTERESSADO: ANTÔNIO AGUIAR FILHO, PRESIDENTE
ADVOGADO: LUIZ DIOGO LOIOLA FERREIRA - OAB: 23558/CE
INTERESSADO: ANTÔNIO ACCIOLY MAIA NETO, TESOUREIRO
ADVOGADO: LUIZ DIOGO LOIOLA FERREIRA - OAB: 23558/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi proferido o seguinte despacho:
“R.h.
Tendo em vista que o parecer conclusivo da equipe de análise e a manifestação do Ministério Público Eleitoral apontaram
irregularidades que podem ensejar a desaprovação da prestação de contas do partido, determino a intimação do órgão
partidário e dos responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para
o processo, nos moldes do que determina o art. 38 da Res. TSE n.º 23.546/2017.
Fortaleza/CE, 28 de outubro de 2019.
André Aguiar Magalhães
Juiz Eleitoral da 118ª ZE/CE”
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 74-87.2018.6.06.0118 - Classe 25
PROCEDÊNCIA: FORTALEZA-CE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
INTERESSADO: PARTIDO AVANTE, ÓRGÃO MUNICIPAL (INATIVO)
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INTERESSADO: NILTON LOPES DE ARAUJO, PRESIDENTE MUNICIPAL (2017)
INTERESSADO: PARTIDO AVANTE, ÓRGÃO ESTADUAL
INTERESSADO: FLÁVIO SABINO ALVES, PRESIDENTE ESTADUAL
INTERESSADO: DAVID GUEDES DA COSTA, TESOUREIRO ESTADUAL
Nos autos do processo acima mencionado, foi proferida a seguinte sentença:
“Vistos etc.
Versam os autos sobre a prestação de contas do exercício financeiro do ano de 2017 da DIREÇÃO MUNICIPAL DE
FORTALEZA/CE DO PARTIDO AVANTE, já qualificada nos autos, com fundamento na Lei n.° 9.096/1995, Resolução TSE n.°
23.464/2015 e Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Vencido o prazo legalmente previsto, 30/04/2018, a referida agremiação partidária não havia apresentado as contas em
epígrafe (fl. 2).
Em razão da vigência do diretório municipal e estadual estarem inativos, foi realizada, após determinação deste Juízo Eleitoral,
a notificação da direção nacional e seus dirigentes, bem como do presidente e tesoureiro do órgão partidário municipal no
exercício financeiro em análise (fls. 05/11), para apresentarem as contas em até 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art.
28, §§ 4º e 5º e art. 30, I, ambos da Resolução TSE n.° 23.464/2015.
Findo o prazo concedido, nada foi requerido ou apresentado (fl. 12).
Entretanto, após o decurso do prazo, a Direção Estadual do partido passou a estar vigente, conforme certidão expedida pelo
Cartório, sendo determinada, por este Juízo, sua notificação pessoal, bem como dos respectivos dirigentes partidários para
apresentação das contas no prazo de 72 horas (fl. 12).
Foi expedida carta precatória para notificação de David Guedes da Costa, tesoureiro estatual do partido (fl. 16).
Juntada dos mandados de notificação do Avante/CE e seu presidente, devidamente cumpridos (fls. 17/18).
Foi apresentada manifestação pelo Sr. Flávio Sabino Alves, então presidente estadual do Partido Avante, subscrita pelo
advogado Walmir Pereira de Medeiros Filho, sem o devido instrumento procuratório, pugnando pela concessão de prazo de
30 (trinta) dias para apresentação das contas.
Foi juntada a carta precatória devidamente cumprida (fls. 22/28).
À fl. 29, foi juntado mandado de notificação de Nilton Lopes de Araújo, presidente municipal do partido em Fortaleza, no
exercício em exame, em que a Oficiala certificou não tê-lo encontrado nos endereços fornecidos.
Em despacho proferido no dia 17/07/2019, foi determinada a notificação por edital do Sr. Nilton Lopes de Araújo para tomar
conhecimento do feito e apresentar as contas, no prazo de 72 horas; bem como a intimação do advogado Walmir Pereira de
Medeiros Filho para, no prazo de 5 dias, apresentar procuração, regularizando assim a representação de Flávio Sabino Alves,
sob pena de não serem conhecidos os pedidos formulados na petição de fls. 19/20.
Edital de notificação foi publicado no dia 19/07/2019, tendo o prazo decorrido sem qualquer manifestação do Sr. Nilton Lopes
de Araújo.
Da mesma forma, findou o prazo sem que tenha sido regularizada a representação processual do Sr. Flávio Sabino Alves (fl.
32).
Na sequência, foram providenciadas as determinações do art. 30, IV, da Resolução TSE n.° 23.546/2017, demonstrando que:
não há lançamentos na conta da agremiação partidária; não foram expedidos recibos eleitorais e não houve repasses do
Fundo Partidário à aludida agremiação pelo Diretório Estadual e Nacional do partido (fls. 32/36).
À fls. 37/38, consta manifestação do Ministério Público Eleitoral pugnando pela aplicação da sanção de proibição de
recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário pela direção municipal de partido em Fortaleza, enquanto perdurar a
omissão.
Em obediência aos ditames do art. 30, e, da Resolução TSE n.° 23.546/2017, abriu-se vista aos interessados para
manifestação nos autos, inclusive com remessa dos autos para Defensoria Pública da União, na condição de curadora especial
de Nilton Lopes de Araújo, tendo tal prazo decorrido sem que nada fosse requerido pelos interessados (fls. 39/41).
É o Relatório. Passo a decidir.
O art. 32, caput e § 4º da Lei n.º 9.096/1995 determina que as contas partidárias de um exercício financeiro devem ser
apresentadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente, mesmo que não tenha havido movimentação de
recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, hipótese em que os partidos devem apresentar
declaração da ausência de movimentação de recursos.
Diante da inércia na apresentação das contas e da inativação do diretório municipal, procedeu-se à notificação da direção
nacional e estadual do partido e seus dirigentes, bem como do presidente que exercia suas funções no exercício financeiro em
análise, tendo o prazo para apresentação das contas decorrido em 14/08/2019, sem que nada fosse apresentado ou requerido.
Ressalte-se ainda a regularidade das notificações realizadas nos autos, dando inúmeras oportunidades para que o partido e
seus responsáveis apresentassem as contas referentes ao exercício financeiro de 2017.
Assim sendo, alternativa outra não resta a não ser a aplicação do art. 46, IV, a, c/c art. 48, ambos da Resolução TSE n.º
23.464/2015:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
(…)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; (…)
Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto
não for regularizada a situação do partido político.
(...)
§ 2º O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas fica obrigado a devolver
integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.
(grifo nosso)
Diante da motivação acima exposta, do que dos autos consta e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, para que surta seus legais efeitos, NÃO PRESTADAS AS CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 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
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE DO PARTIDO AVANTE, nos termos do art. 46, IV, a, da Resolução TSE n.º
23.464/2015.
Consequentemente, à luz do art. 48, caput e § 2º, da mesma Resolução, fica suspenso o repasse à direção municipal de
recursos oriundos do Fundo Partidário, enquanto não regularizada a situação do partido.
Publique-se. Registre-se. Intime-se através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com prazo recursal de 3 (três) dias
(art. 52 da Resolução TSE n.º 23.546/2017). Intime-se a Defensoria Pública da União, com remessa dos autos.
Transitada em julgado a decisão, notifiquem-se os diretórios estadual e nacional da agremiação acerca do teor desta decisão,
para ciência e cumprimento da determinação de não repasse de valores do Fundo Partidário.
Por fim, registre-se o resultado deste julgamento no Sistema de Informações de Contas Partidárias (SICO), nos termos do art.
9º, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.384/2012 e do art. 60, § 5º, da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Após, arquive-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 7 de novembro de 2019.
ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES
Juiz da 118ª Zona Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 27-16.2018.6.06.0118 - Classe 25
PROCEDÊNCIA: FORTALEZA-CE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ADVOGADO: THIAGO LUCAS DAVID CARVALHO SOARES PEREIRA - OAB: 17947/CE
INTERESSADO: DAVID DE ALBUQUERQUE DURAND, PRESIDENTE
ADVOGADO: THIAGO LUCAS DAVID CARVALHO SOARES PEREIRA - OAB: 17947/CE
INTERESSADO: FRANCISCA WALTERNEYA SILVA DO NASCIMENTO, TESOUREIRA
ADVOGADO: THIAGO LUCAS DAVID CARVALHO SOARES PEREIRA - OAB: 17947/CE
INTERESSADO: GELSON FERRAZ DE MEDEIROS, PRESIDENTE (2017)
ADVOGADO: THIAGO LUCAS DAVID CARVALHO SOARES PEREIRA - OAB: 17947/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi proferida a seguinte sentença:
“Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do exercício financeiro do ano de 2017 da DIREÇÃO MUNICIPAL
DE FORTALEZA/CE DO PARTIDO republicano brasileiro - prb, já qualificada nos autos, com fundamento na Lei n.°
9.096/1995 e nas Resoluções TSE nº 23.464/2015 e 23.546/2017.
A presente prestação de contas foi apresentada em 24/04/2018, portanto, tempestivamente, conforme previsto no art. 32 da Lei
n.º 9.096/1995, bem como no art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Foram publicados Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, em cumprimento ao disposto no art. 32, §
2º da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 31, § 1º da Resolução TSE nº 23.546/2017 (fl. 355).
Foi publicado o Edital nº 6/2019, abrindo o prazo de 5 dias para apresentação de impugnação, tendo decorrido sem nenhuma
manifestação dos interessados (fls. 358/359)
As partes estão devidamente representadas por advogado (fls. 04/06 e 386), conforme dispõe o art. 31, II, da referida
resolução.
Às fls. 378/379, foi apresentado relatório de exame preliminar apontando as possíveis irregularidades encontradas na presente
prestação de contas.
Às fls. 391/396, o partido prestou os esclarecimentos acerca das inconsistências elencadas no relatório acima.
Emitiu-se Parecer Conclusivo às fls. 398/400, opinando pela aprovação das contas, tendo em vista que todas as
irregularidades foram sanadas.
O Ministério Público Eleitoral proferiu parecer de mérito no mesmo sentido (fls. 401/402).
É o Relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, é importante ressaltar que a prestação de contas tramitou sob a égide da Resolução TSE nº 23.546/2017, sendo
oportunizado ao partido e seus responsáveis a ampla defesa e o contraditório, nos termos da legislação de regência, e que a
análise do mérito das contas será realizada com base na Resolução TSE nº 23.464/2015, conforme determinação do art. 65, §
3º, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O caput do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 determina que as contas partidárias de um exercício financeiro devem ser
apresentadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente. Dessarte, vê-se que as contas foram apresentadas
tempestivamente.
Foram apresentadas todas as peças e documentos exigidos pelo art. 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
A análise realizada pelo Cartório Eleitoral apontou possíveis irregularidades ou impropriedades nas contas do partido: a)
Inconsistências na identificação de doadores em contribuições financeiras recebidas pelo partido, descrita no item 14 do
parecer conclusivo; b) inexistência nos extrato bancário de identificação por nome e CPF de colaboradores financeiros do
partido no exercício em análise, conforme relação apontada às fls. 378/379, conforme item 15 do parecer conclusivo.
Em sua manifestação, o partido esclareceu as inconsistências, aduzindo que:
a) Com relação às inconsistências descritas no item 14 do parecer conclusivo, os doadores informados nas contas estão
devidamente identificados pelo CPF indicado no campo “número do documento” dos extratos bancários apresentados pelo
partido e dos emitidos pela Justiça Eleitoral, complementando que não houve a emissão de recibos eleitorais em razão da
dispensa prevista no art. 11, §2º, IV, da Res. TSE nº 23.546/2017.
b) Com relação às inconsistências descritas no item 15 do parecer conclusivo, as contribuições foram efetuadas através de
boletos bancários, sendo emitido relatório pela instituição financeira, conforme o dia dos recebimentos, apontando nos autos
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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dos documentos que comprovam as alegações e, por conseguinte, a origem dos recursos, com a devida identificação dos
contribuintes. Ressaltou ainda a dispensa da emissão de recibos eleitorais em razão do dispositivo legal mencionado no ponto
anterior.
Com efeito, as inconsistências apontadas pelo Cartório Eleitoral foram devidamente esclarecidas pelo partido, comprovando a
regularidade das contribuições recebidas e a origem dos recursos.
Ademais, a emissão de recibos eleitorais para as contribuições discutidas, de fato, foi dispensada pelo art. 11, §2º, IV, da
Resolução TSE nº 23.464/2015 (aplicável ao mérito), tendo em vista o valor inferior a R$ 200,00 (duzentos reais).
Dessa forma, considero completamente sanadas as irregularidades acima apontadas, não subsistindo nenhuma mácula às
contas, que atendeu aos aos preceitos legais que regem as finanças dos partidos políticos, principalmente a Lei 9.096/95 e as
Resoluções TSE nº 23.464/2015 e 23.546/2017.
Diante da motivação acima exposta, do que consta nos autos e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, para que surta seus legais efeitos, APROVADAS as contas da DIREÇÃO MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE DO
PARTIDO republicano BRASILEIRO - PRB, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, nos termos da Resolução TSE nº
23.384/2012.
Findo o prazo de 3 (três) dias previstos no § 1º do art. 52 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, sem que tenha havido
interposição de recurso pelas partes interessadas, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 7 de novembro de 2019.
ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES
Juiz da 118ª Zona Eleitoral”
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 36-75.2018.6.06.0118 - Classe 25
PROCEDÊNCIA: FORTALEZA-CE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017
INTERESSADO: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
ADVOGADO: André Garcia Xerez Silva - OAB: 25545/CE
INTERESSADO: ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA, PRESIDENTE
ADVOGADO: André Garcia Xerez Silva - OAB: 25545/CE
INTERESSADO: JÚLIO BRIZZI NETO, TESOUREIRO
ADVOGADO: André Garcia Xerez Silva - OAB: 25545/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi proferida a seguinte sentença:
“Vistos, etc.
Versam os presentes autos sobre a prestação de contas do exercício financeiro do ano de 2017 da DIREÇÃO MUNICIPAL
DE FORTALEZA/CE DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, já qualificada nos autos, com fundamento na Lei
n.° 9.096/1995 e nas Resoluções TSE nº 23.464/2015 e 23.546/2017.
A presente prestação de contas foi apresentada em 30/04/2018, portanto, tempestivamente, conforme previsto no art. 32 da Lei
n.º 9.096/1995, bem como no art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Foram publicados Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, em cumprimento ao disposto no art. 32, §
2º da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 31, § 1º da Resolução TSE nº 23.546/2017 (fl. 66).
Foi publicado o Edital nº 13/2019, abrindo o prazo de 5 dias para apresentação de impugnação, tendo decorrido sem nenhuma
manifestação dos interessados (fls. 69/70).
Foi expedida a Informação nº 14/2019, apontando a ausência de peças elencadas no art. 29 da Res. TSE nº 23.546/2017.
Às fls. 75/80, foram juntados documentos pelo partido político.
Às fls. 82/84, foram apresentados os instrumentos procuratórios do presidente e do tesoureiro do partido, estando todas as
partes devidamente representadas por advogado, conforme dispõe o art. 31, II, da referida resolução.
O Cartório Eleitoral, então, após uma análise inicial das contas, emitiu relatório para diligências (fls. 94/95).
O partido apresentou esclarecimentos e documentos, em atendimento às diligências requeridas (fls. 98/118).
A Câmara Municipal de Fortaleza apresentou o Ofício nº 87/2019, prestando esclarecimentos acerca de diligência realizada por
este Juízo Eleitoral (fls. 119/135).
Emitiu-se Parecer Conclusivo, às fls. 137/138, indicando que não foram encontradas irregularidades ou impropriedades que
afetem a confiabilidade das contas.
O Ministério Público Eleitoral proferiu parecer de mérito pela aprovação das contas (fls. 140/141).
É o Relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, é importante ressaltar que a prestação de contas tramitou sob a égide da Resolução TSE nº 23.546/2017, sendo
oportunizado ao partido e seus responsáveis a ampla defesa e o contraditório, nos termos da legislação de regência, e que a
análise do mérito das contas será realizada com base na Resolução TSE nº 23.464/2015, conforme determinação do art. 65, §
3º, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
O caput do art. 32 da Lei n.º 9.096/1995 determina que as contas partidárias de um exercício financeiro devem ser
apresentadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano subsequente. Dessarte, vê-se que as contas foram apresentadas
tempestivamente.
Foram apresentadas todas as peças e documentos exigidos pelo art. 29 da Resolução TSE nº 23.546/2017.
A análise realizada pelo Cartório Eleitoral apontou possíveis irregularidades ou impropriedades, a seguir descritas: a)
Inconsistência na identificação do doador na contribuição de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), realizada por João Salmito
Filho no dia 06/03/2019, conforme item 7.1 do parecer conclusivo; b) existência de contribuições recebidas pelo partido,
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oriundas da Câmara Municipal de Fortaleza, através de transferências interbancárias relacionadas no item 7.2 do parecer
conclusivo; c) ausência de instrumento de cessão e comprovante de propriedade do imóvel cedido a título de doação estimável
em dinheiro, conforme item 8 do parecer conclusivo.
Em sua manifestação, o partido esclareceu as inconsistências da seguinte forma:
a) Com relação às inconsistências descritas no item 7.1, apontou que o CPF do parlamentar João Salmito Filho constava no
campo “documento” do extrato bancário colacionado às fls. 99/100;
b) Com relação às inconsistências descritas no item 7.2 do parecer conclusivo, o partido aduziu que as transferências
interbancárias realizadas pela Câmara Municipal de Fortaleza não são, materialmente, doações realizadas diretamente pelo
ente ao partido, mas repasses de contribuições voluntárias de parlamentares do PDT, legalmente estabelecidas em seu
estatuto, através de autorizações para consignação em folha de pagamento, anexando os documentos que comprovam as
alegações.
c) Já no que diz respeito ao item 8 do parecer conclusivo, o partido trouxe aos autos o termo de cessão de usos de bens
imóveis (fl. 109), referente à sala em prédio formalmente locado pela Direção Estadual do PDT/Ceará.
Com efeito, as inconsistências apontadas pelo Cartório Eleitoral foram devidamente esclarecidas pelo partido, através dos
documentos acostados aos autos.
A contribuição realizada pelo parlamentar João Salmito foi devidamente identificada nos extratos bancários.
A doação estimável em dinheiro de sala em prédio locado pela Direção Estadual do partido atende às exigências legais, visto
que comprovada, no caso, a posse do imóvel, e formalizado o termo de cessão do espaço.
Por fim, os créditos realizados pela Câmara Municipal de Fortaleza na conta bancária do partido não configura recebimento de
recursos de fonte vedada, tendo em vista que, materialmente, o ente público apenas fez o repasse de valores retidos nas
folhas de pagamento dos parlamentares, devidamente autorizado por estes, em razão da exigência estatutária de contribuições
de percentual do subsídio para manutenção da agremiação.
Dessa forma, considero completamente sanadas as irregularidades acima apontadas, não subsistindo nenhuma mácula às
contas, que atendeu aos preceitos legais que regem as finanças dos partidos políticos, principalmente a Lei 9.096/95 e as
Resoluções TSE nº 23.464/2015 e 23.546/2017.
Diante da motivação acima exposta, do que consta nos autos e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, julgo por
sentença, para que surta seus legais efeitos, APROVADAS as contas da DIREÇÃO MUNICIPAL DE FORTALEZA/CE DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, nos termos do art. 46, I, da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Registre-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, nos termos da Resolução TSE nº
23.384/2012.
Findo o prazo de 3 (três) dias previstos no § 1º do art. 52 da Resolução TSE n.º 23.546/2017, sem que tenha havido
interposição de recurso pelas partes interessadas, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 7 de novembro de 2019.
ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES
Juiz da 118ª Zona Eleitoral”

121ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO Nº: 19-06.2013.6.06.0121
REPRESENTAÇÃO – DOAÇÃO ELEITORAL SUPERIOR AO LIMITE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: R.A. Promoções e Serviços Ltda – ME
REPRESENTADO: Leônidas Teixeira Alexandre Alves
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU)
REPRESENTADO: Roterdan Nogueira Castelo Branco
ADVOGADA: PAULA MENDONÇA ALEXANDRE DE FREITAS – OAB/CE 24.038
SENTENÇA
O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em face de R.A. Promoções e Serviços Ltda – ME e Leônidas Teixeira
Alexandre Alves e Roterdan Nogueira Castelo Branco, qualificado nos autos, atribuindo-lhe infração ao art. 23, § 1º, I da lei
9504/97, eis que nas eleições gerais de 2014, o representado teria feito doação eleitoral em valor superior ao limite ali
estipulado.
Juntou-se aos autos resultado de requisição de informações fiscais da empresa representeada (fls. 14/28).
Os representados foram notificados pessoalmente e por edital (Leônida Teixeira Alexandre Alves).
Roterdan Nogueira Castelo Branco apresentou a resposta de fls. 129/133, na qual arguiu preliminarmente a decadência. No
mérito, confessou a doação estimável no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativa à disponibilização de um trio elétrico
pertencente à empresa representada, para utilização na campanha de candidata a prefeita, mas que jamais teve intenção de
agir fora do que preleciona a legislação eleitoral.
Acrescenta que o preceito do § 7º, do art. 23, da Lei 9.504/97, que estabelece o limite de doações estimáveis em dinheiro até o
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para pessoas físicas, também se aplicaria às pessoas jurídicas.
Citado por edital, o representado Leônidas Teixeira Alexandre Alves, por intermédio de defensor dativo (Defensor Público
Federal), apresentou a defesa de fls. 155/159.
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A defesa dativa arguiu preliminarmente a nulidade da citação, ao argumento de que não teria ocorrido o esgotamento das
tentativas de localização do representado.
No mérito, alegou não haver prova da doação e que a conduta atribuída à empresa demandada não foi grave, impondo-se a
improcedência da fixação de pena de proibição de participação de licitações, de celebrar contratos com o poder público e a
declaração de inelegibilidade.
Em alegações finais, o MPE argumentou que as medidas adotadas nos autos foram razoavelmente suficientes para justificar a
citação.
No mérito, afirmou que restou demonstrado que a representada fez doação acima do limite legal, não se aplicando o § 7º, do
art. 23, da Lei 9.504/97, mas sim as diretrizes do art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97, consoante jurisprudência do TSE.
Acrescentou que diante do valor da doação, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não há nenhuma irrazoabilidade nas sanções
previstas na lei eleitoral.
É o que importa relatar para o deslinde da demanda.
Decido.
Ratifico a rejeição da preliminar de decadência, de fl. 153.
Também não procede a preliminar de nulidade de citação, uma vez que foram adotadas razoáveis buscas do endereço
atualizado do representado Leônidas Teixeira Alexandre Alves, consoante bem observou o representante do MPE, à fl. 162.
No mérito, verifica-se que o demandado Roterdan Nogueira Castelo Branco confessou a realização da doação (fl. 131), não se
aplicando às doações em valor estimável realizadas por pessoas jurídicas a norma do § 7º, do art. 23, da Lei 9.504/97, mas
sim as diretrizes do art. 81, § 1º, da Lei 9.504/97, consoante firme jurisprudência do TSE. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 23, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO. 1. As doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis
de propriedade do doador para campanhas eleitorais (i.e., limitadas R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), ex vi do art. 23, § 7º,
da Lei nº 9.504/97, no que permite aos seus limites, aplica-se apenas e tão somente a pessoas naturais, não incidindo sobre
pessoas jurídicas, cuja doação deve observar o limite de 2% do seu faturamento bruto do ano anterior ao da eleição, tal como
exige o art. 81, § 1º, da aludida lei. 2. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
11937, TSE/RN, Rel. Luiz Fux. j. 10.12.2015, unânime, DJe 12.05.2016).
Tal prova encontra-se reforçada pelos registros públicos contidos no site do próprio TSE, conforme demonstrou o MPE à fl. 163
e 167.
Para justificar uma doação de valor estimável em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a empresa demandada teria que comprovar
um faturamento de, no mínimo, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que não seria um faturamento baixo. No
entanto, a empresa registrou faturamento zerado, conforme documentos de fls. 14/28.
Diante tal circunstância, não vislumbro a possibilidade de afastar totalmente as sanções previstas na legislação eleitoral, ao
argumento da falta de proporcionalidade ou de razoabilidade. Considerado, porém, que a lesão ao direito eleitoral não foi de
natureza grave, aplicável no caso sob exame apenas a multa em seu grau mínimo, afastando-se as penalidades de proibição
de contratação com a administração pública e inelegibilidade dos sócios. Neste sentido:
“TSE-0010003) ELEIÇÕES 2014. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO
POR DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA REDUZIR A MULTA A
VALORES AQUÉM AO MÍNIMO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DO CRITÉRIO CENSITÁRIO. PROIBIÇÃO DE
PARTICIPAR DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E DE CELEBRAR CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO PELO PERÍODO DE
CINCO ANOS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS SANÇÕES. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. Histórico da demanda. 1.
Contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) pelo qual dado provimento parcial, mantida a
condenação de multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) referente a 5 (cinco) vezes o quantum de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) doado em excesso, afastada a penalidade de proibição de participar de licitações públicas e
celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 81, §§ 2º e 3º, da Lei nº
9.504/1997, interpuseram recurso especial o Grupo Saga S/A e o Ministério Público Eleitoral. 2. Negado seguimento aos
recursos especiais, monocraticamente reconhecido extrapolados os limites permitidos para doação da pessoa jurídica,
inviabilizada a aplicação da penalidade de multa além dos limites fixados na origem, sob pena de julgamento extra petita,
mantida a inaplicabilidade da cumulação da sanção de multa com a penalidade de proibição de participação em licitação e
contratação com o Poder Público, manejam agravo regimental o Grupo Saga S/A e o Ministério Público Eleitoral. Do agravo
regimental do Grupo Saga 3. A despeito da nova redação dada ao § 3º do artigo 23 da Lei nº 9.504/1997 alterada a sanção
aplicada às doações em excesso, inaplicável a retroatividade da lei ao caso, porquanto o dispositivo em tela se refere às
doações realizadas exclusivamente por pessoas físicas. 4. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar os fundamentos
da decisão agravada, por si sós, suficientes à sua manutenção, a atrair a Súmula nº 26/TSE. Do agravo regimental do
Ministério Público Eleitoral 5. A teor do decisum recorrido, reconhecida suficiente pela Corte Regional a aplicação da sanção de
multa, porquanto "demasiada a imposição cumulativa das demais reprimendas legais" (fl. 240). 6. Não obstante meu
entendimento acerca da temática da cumulação das sanções de multa e de proibição de contratar e licitar com o Poder Público
mormente no tocante à conduta daquele impedido de doar qualquer valor, sopesadas as circunstâncias evidenciadas no
acórdão recorrido, inviabilizada a aplicação da penalidade de multa além dos limites fixados na origem, sob pena de
julgamento extra petita, à luz do recente entendimento desta Corte Superior no sentido de que "se revela mais adequado que a
dosimetria avance inicialmente na penalidade do § 2º e, somente em hipóteses mais graves, justifique a aplicação da proibição
de participação em licitação e contratação com o Poder Público" (AgR-REspe nº 19-09/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgado
em 14.09.2017). Conclusão Agravos regimentais não providos. (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 13564,
TSE/SP, Rel. Rosa Weber. j. 03.05.2018, unânime, DJe 11.06.2018).
TSE-0009695) ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 81 DA LEI Nº 9.504/97. PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.
AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
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DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a sanção pecuniária e a de proibição de licitar e
contratar com o Poder Público, decorrentes de doação acima do limite legal, não são necessariamente cumulativas, haja vista
a possibilidade de incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Esse entendimento é aplicável inclusive
às situações em que a pessoa jurídica não declarou faturamento no ano-calendário anterior ao ano das eleições, conforme
decidiu o TSE na análise do AgR-AI nº 28-43/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, cujo julgamento foi recentemente
concluído na Sessão de 03.08.2017. 3. Os princípios da segurança jurídica e da isonomia recomendam, sobremodo, a
manutenção desse entendimento no caso concreto, porquanto se devem empreender esforços na aplicação de exegese
uniforme para situações similares e de um mesmo pleito. 4. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE nº 637.485/RJ, relator o Ministro Gilmar Mendes, sessão de 01.08.2012, "no âmbito eleitoral, a segurança
jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de
alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para regular
transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição".
5. In casu, embora não tenha declarado faturamento no ano-calendário de 2013, a empresa doou R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a candidato que disputou o pleito de 2014. Do acórdão recorrido, contudo, não se extrai nenhuma circunstância reveladora de
gravidade, além do montante isoladamente considerado. No contexto de eleições gerais, ainda que considerada a
impossibilidade de realizar doação, não está demonstrada gravidade suficiente para justificar a imposição de sanção mais
severa, sendo a multa, portanto, adequada para coibir a conduta. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 5106, TSE/BA, Rel. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. j. 14.09.2017, maioria, DJe
26.10.2017).” (destaquei em negrito)
Vejamos o disciplinamento do TSE para as eleições 2012, sobre o valor da multa:
Resolução TSE n. Nº 23.376, DE 1º DE MARÇO DE 2012
“Art. 25. As doações de que tratam esta Seção ficam limitadas (Lei nº 9.504/97, arts. 23, § 1º, I e II, § 7º e 81, § 1º):
I – a 10% dos rendimentos brutos auferidos por pessoa física, no ano-calendário anterior à eleição, declarados à Receita
Federal do Brasil, excetuando-se as doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apurados conforme o
valor de mercado, bem como a atividade voluntária, pessoal e direta do eleitor em apoio à candidatura ou partido político de
sua preferência;
II – a 2% do faturamento bruto auferido por pessoa jurídica, no ano-calendário anterior à eleição, declarado à Receita Federal
do Brasil;
III – ao valor máximo do limite de gastos estabelecido na forma do art. 3º desta resolução, caso o candidato utilize recursos
próprios.
§ 1º É vedada a realização de doações por pessoas jurídicas que tenham iniciado ou retomado as suas atividades no anocalendário de 2012, em virtude da impossibilidade de apuração dos limites de doação constante do inciso II do caput.
§ 2º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10
vezes a quantia em excesso, sem prejuízo de responder o candidato por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/90 (Lei nº 9.504/97, arts. 23, § 3º, e 81, § 2º).
§ 3º Além do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação fixado no inciso II deste artigo
estará sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5
anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 3º).
§ 4º A verificação dos limites de doação, após a consolidação pela Justiça Eleitoral dos valores doados, será realizada
mediante o encaminhamento das informações à Receita Federal do Brasil que, se apurar excesso, fará a devida comunicação
à Justiça Eleitoral, resguardado o respectivo sigilo dos rendimentos da pessoa física e do faturamento da pessoa jurídica.”
(destaquei em negrito e sublinhado)
Ressalto que, em que pese a revogação do art. 81, da Lei 9.504/97, é consolidada a jurisprudência do TSE no sentido de
aplicação de tal norma, especialmente pelo fato de que a doação eleitoral por pessoa jurídica agora é terminantemente
proibida, devendo ser aplicado o disciplinamento legal da época do fato, em consonância com o princípio do tempus regit
actum. Vejamos a seguinte ementa:
“TSE-0009740) ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE
LEGAL. PROCEDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI).
APLICABILIDADE. ART. 81 DA LEI Nº 9.504/97. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. ADI Nº 4650. SITUAÇÕES
CONSOLIDADAS. RESSALVA. REVOGAÇÃO. LEI Nº 13.165/2015. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MULTA.
MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONTRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 30/TSE.
INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. É inaplicável à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) o limite de
doações para campanhas eleitorais, previsto no art. 23 da Lei das Eleições, concebido para as pessoas físicas. 2. A declaração
de inconstitucionalidade do art. 81 da Lei nº 9.504/97 não alcança as doações realizadas no pleito de 2014, conforme definido
pelo STF no exame da ADI nº 4650. Da ata desse julgamento constou expressamente que: "o Tribunal rejeitou a modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por não ter alcançado o número de votos exigido pelo art. 27 da Lei nº
9.868/99, e, consequentemente, a decisão aplica-se às eleições de 2016 e seguintes, a partir da Sessão de Julgamento". 3. Na
esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a revogação do art. 81 da Lei nº 9.504/97 não beneficia aqueles que,
relativamente a pleitos anteriores, foram condenados por doação de recursos de campanha eleitoral acima do limite legal, haja
vista a incidência do princípio do tempus regit actum. 4. A imposição de multa no seu patamar mínimo legal não ofende os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Entendimento diverso encontra óbice no princípio da legalidade. 5. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. (Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 2044, TSE/DF, Rel. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto. j. 31.10.2017, unânime, DJe 22.11.2017). (destaquei em negrito)
O faturamento da empresa demandada para o ano de 2011 foi zerado, de sorte que a representada não poderia fazer doação
de nenhum valor, nas eleições de 2012. Diante disso, deverá pagar uma multa equivalente a 5 vezes o valor doado, que
resulta na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
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Assim, pelo que está registrado acima, julgo parcialmente procedente a presente representação, para condenar a empresa
demandada somente ao pagamento de multa eleitoral, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando excluídas da
condenação as penalidades não pecuniárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sobral/CE, 20 de novembro de 2019.
ELISON PACHECO OLIVEIRA TEIXEIRA
JUIZ ELEITORAL
PROCESSO Nº: 19-06.2013.6.06.0121
REPRESENTAÇÃO – DOAÇÃO ELEITORAL SUPERIOR AO LIMITE
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: R.A. Promoções e Serviços Ltda – ME
REPRESENTADO: Leônidas Teixeira Alexandre Alves
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU)
REPRESENTADO: Roterdan Nogueira Castelo Branco
ADVOGADA: PAULA MENDONÇA ALEXANDRE DE FREITAS – OAB/CE 24.038
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Pelo presente ato, ficam intimadas as partes do processo epigrafado a respeito de decisão prolatada nos respectivos autos,
cuja parte dispositiva é a seguinte:
“Assim, pelo que está registrado acima, julgo parcialmente procedente a presente representação, para condenar a empresa
demandada somente ao pagamento de multa eleitoral, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ficando excluídas da
condenação as penalidades não pecuniárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Sobral/CE, 20 de novembro de 2019.
Elison Pacheco Oliveira Teixeira - JUIZ ELEITORAL”
Ivna Marques de Araújo Sousa
Chefe de Cartório em Exercício

123ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 61/2019
INSCRIÇÕES ELEITORAIS E TRANSFERÊNCIAS
O Exmo. Sr. Dr. Willer Sóstenes de Sousa e Silva, Juiz Eleitoral da 123ª Zona, com sede em Caucaia, no uso de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICA, em cumprimento ao disposto no art. 17, § 1º e art. 18, § 5º, da Resolução TSE 21.538/2003, a relação de
eleitores que tiveram suas inscrições e transferências deferidas para esta circunscrição eleitoral, no período de 16 a 30 de
novembro de 2019, podendo qualquer delegado partidário, devidamente credenciado nos termos do art. 28, §§ 1º e 2º da
referida resolução, apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias contra a referida decisão.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do TRE-CE e afixado, com a listagem de eleitores anexa, no local de costume deste Cartório Eleitoral.
Dado e passado na cidade de Caucaia/CE, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Domingos
Feitosa Oliveira Neto, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Willer Sóstenes de Sousa e Silva
Juiz Eleitoral
EDITAL Nº 62/2019
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÕES E
OCORRÊNCIA A SER EXAMINADA EM PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
O Exmo. Sr. Dr. Willer Sóstenes de Sousa e Silva, Juiz Eleitoral da 123ª Zona, com sede em Caucaia, no exercício de suas
atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem notícia que o relatório de inscrições
CANCELADAS, SUSPENSAS e RESTABELECIDAS e com OCORRÊNCIAS A SEREM EXAMINADAS EM PEDIDOS DE
REGISTROS DE CANDIDATURAS, com supedâneo nos arts. 71, II e 77, II, do Código Eleitoral combinados com o art. 15 da
Constituição Federal, referente às comunicações do Sistema Pólis finalizadas no mês de NOVEMBRO de 2019, encontra-se
afixado no local público de costume do Cartório Eleitoral da 123ª Zona Eleitoral de Caucaia, para ciência dos interessados, que
poderão contestar dentro de 5 (cinco) dias, sendo-lhes concedido dilação probatória de 5 (cinco) a 10 (dez) dias, se requerida.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, determinou o MM. Juiz que o presente Edital fosse publicado no Diário
da Justiça Eletrônico do TRE-CE.
Dado e passado na cidade de Caucaia/CE, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove. Eu, Domingos
Feitosa Oliveira Neto, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
Willer Sóstenes de Sousa e Silva
Juiz Eleitoral
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