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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
PORTARIA TRE/CE Nº 992/2018
Altera os arts. 4º e 5º e revoga o art. 6º da Portaria nº 857/2015, que dispõe sobre constituição e atribuições do Comitê
Socioambiental e da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral do Ceará - PLS/JE-CE. E
revoga a Portaria nº 1.147/2016, que constitui equipes de trabalho para auxiliar a Comissão Gestora do PLS/JE-CE.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º. Os arts. 4º e 5º da Portaria TRE/CE nº 857/2015, de 21 de julho de 2015, passam a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 4º. A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral do Ceará é composta pelos membros
apresentados, abaixo, juntamente com os temas relacionados aos planos de ação pelos quais são responsáveis:
I - Secretário de Administração;
II - Coordenador da Escola Judiciária Eleitoral;
III - Coordenador de Gestão Documental – “Telefonia” ;
IV – Coordenador de Educação e Desenvolvimento – “Qualidade de Vida”;
V - Titular da Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão;
VI - Chefe da Seção de Portaria e Segurança – “Vigilância”;
VII - Chefe da Seção de Administração Predial – “Água Envazada em Embalagem Plástica”, “Limpeza” e “Gestão de
Resíduos”;
VIII - Chefe da Seção de Arquitetura e Engenharia – “Reformas”;
IX - Chefe da Seção de Almoxarifado – “Papel” e “Copos Descartáveis”;
X - Chefe da Seção e Transportes – “Veículos” e “Combustíveis”;
XI - Chefe da Seção de Planejamento e Programas – “Capacitação Socioambiental”;
XII - Assistente FC-III do Gabinete da Secretaria de Administração – “Energia Elétrica”;
XIII – Assistente FC I do Gabinete da Secretaria de Administração – “Água e Esgoto”;
XIV – Oficial de Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação – “Impressão”;
“Art. 5º. A Comissão Gestora tratada no artigo anterior deverá:
I - Elaborar, monitorar, avaliar e revisar o Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral do Ceará, observando o prescrito
nos arts. 10 a 19 da Resolução CNJ n.º 201, de 3 de março de 2015;
II - Elaborar os planos de ação que comporão o Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral do Ceará, previstos no art.
18 da Resolução CNJ n.º 201/2015;
Art. 2º. Fica revogado o art. 6º da Portaria TRE/CE nº 857/2015, de 21 de julho de 2015.
Art. 3º. Fica revogada a Portaria TRE-CE nº 1.147/2016, que constitui equipes de trabalho que auxiliarão a Comissão Gestora
do PLS na elaboração, monitoramento, avaliação e revisão do Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral do Ceará.
Art. 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 25 de outubro de 2018.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIAS DE DESIGNAÇÃO DE JUIZES - DIVERSAS ZE'S
PORTARIA N.º 1010/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 17, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 19.11.2018, a Dra. VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES, Juíza de Direito da 2ª
Vara da Comarca de Baturité, para responder pela 5ª Zona Eleitoral, sediada no referido município, durante as férias do titular,
Dr. Agenor Studart Neto.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 6 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1011/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 17, inciso XXXV, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 2º, parágrafo único, da
Resolução TRE/CE n.º 271/2005, com os artigos 2º e 9º da Resolução TRE/CE n.º 370/2009 e com Resolução TRE/CE n.º
542/2014, RESOLVE designar o Titular do Juízo da 28ª Zona Eleitoral, sediada em Juazeiro do Norte, como Diretor do Fórum
Eleitoral desse município, durante o período de 1º/1/2019 a 31/12/2010. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 6 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
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PORTARIA N.º 1012/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 17, inciso XXXV, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando o disposto na Resolução TRE/CE n.º
271/2005 e na Resolução TRE/CE n.º 542/2014, RESOLVE designar o Titular do Juízo da 119ª Zona Eleitoral, sediada em
Juazeiro do Norte, como Diretor da Central de Atendimento ao Eleitor desse município, durante o período de 1º/1/2019 a
31/12/2020. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 6 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1021/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 17, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 5.11.2018, o Dr. SILMAR LIMA CARVALHO, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Fortim, para responder pela 75ª Zona Eleitoral, sediada no município de Jaguaruana, durante as férias do Dr. Wildemberg
Ferreira de Sousa. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1024/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 17, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12, § 3º da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar o Dr. ROBERTO FERREIRA FACUNDO, Juiz da 93ª Zona Eleitoral - Fortaleza, para responder
pela 85ª Zona Eleitoral, Diretoria do Fórum e Central de Atendimento ao Eleitor, sediadas nesse município, a partir de
7.11.2018, por motivo de férias da titular, Dra. Alda Maria Holanda Leite. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de novembro de 2018
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1026/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 17, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 5.11.2018, o Dr. HENRIQUE BOTELHO ROMCY, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca do
Eusébio, para responder pela 88ª Zona Eleitoral, sediada no referido município, por motivo de férias da titular, Dra. Flávia
Pessoa Maciel. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 1028/2018 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 17, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 7.11.2018, o Dr. JOSÉ BATISTA DE ANDRADE, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca do
Crato, para responder pela 27ª Zona Eleitoral, sediada nesse município, por motivo de férias do titular, Dr. José Flávio Bezerra
Morais. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de novembro de 2018.
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA
PRESIDENTE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
AVISO DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 92/2018. Objeto:
Confecção de carimbos, conforme especificações do Edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia 12/11/2018. Entrega
das Propostas a partir de 12/11/2018. Abertura das Propostas: 30/11/2018, às 10:00h, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 09/11/2018.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 93/2018. Objeto:
Serviços de cobertura fotográfica de eventos, pautas e releases com fins jornalísticos, conforme especificações do Edital e
seus anexos. Edital disponível a partir do dia 12/11/2018. Entrega das Propostas a partir de 12/11/2018. Abertura das
Propostas: 28/11/2018, às 15:00h, horário de Brasília. Local: sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza,
09/11/2018.

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

Ano 2018, Número 227

Fortaleza, segunda-feira, 12 de novembro de 2018

Página 5

Atos Diversos
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 11352/2018. Espécie: Contrato 327/2018. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e
COMERCIAL CAMPO NOBRE EIRELI. Objeto: prestação de serviços de conservação das urnas eletrônicas nos Centros de
Armazenamento e Conservação de Urnas do TRE/CE. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 85/18, conforme a Lei nº
10520/2002 e Decreto nº 5450/2005, nas determinações da Lei nº 8666/93 e suas alterações, bem como no PAD n.º
11352/2018. Assina pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral, e pela contratada, Luis Henrique de Sousa Rodrigues.
Data: 8/11/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
HOMOLOGAÇÃO: ITEM 5 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 78/18
Pregão Eletrônico n.º 78/18. Processo n.º 3438/2018. Objeto: Eventual contratação de terceirização de mão de obra para
instalação de postos de recepcionistas e auxiliares de informática. O objeto foi adjudicado à empresa: INOVA TECNOLOGIA
EM SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.208.408/0001-77, Item 5. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor – Geral do TRE/CE.
Data: 07/11/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
HOMOLOGAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 86/18
Pregão Eletrônico n.º 86/18. Processo n.º 15.864/2018. Objeto: Contratação de empresa para impressão gráfica de Calendário
de Mesa para o ano de 2019. O objeto foi adjudicado à empresa: MOTOGRÁFICA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, CNPJ:
10.670.251/0001-37. Valor: R$ 3.766,50. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor – Geral do TRE/CE. Data: 08/11/2018.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
Processo PAD n.º 4113/2018. Espécie: Contrato 329/2018. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA. Objeto: locação de um imóvel tipo comercial para funcionamento do Cartório Eleitoral da
62ª Zona Eleitoral, em Várzea Alegre/CE. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso X, no art. 62, § 3º,Inciso I, da Lei n.º 8.666/1993 e
suas alterações, art. 51 da Lei n.º 8.245/91 e ON da AGU n.º 06/2009, bem como no PAD TRE n.º 4113/2018. Assina pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral, e pela contratada, Francisco Bezerra da Silva. Data: 9/11/18.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 135/2018
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 5413 - CLASSE 30 (54-13.2018.6.06.0081)
ORIGEM: Tianguá-CE (81ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
RECORRENTE(S): COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR(PTB/PC DO B/PP/PR/SD/PDT/DEM/PPL/PT/AVANTE),
JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR, MARDES RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADA(S): Francisca Arnália Cunha de Freitas Terceiro - OAB: 37313/CE
RECORRIDO(S): COLIGAÇÃO O TRABALHO VAI CONTINUAR "MDB/PSD/PSDB/PHS"
ADVOGADO(S): Ruan Da Silva Cardoso - OAB: 37544/CE, Francisco Portela Cardoso - OAB: 29.252/CE, Ingrid Alves
Vasconcelos de Lima - OAB: 34831/CE, Andressa Moreira de Brito - OAB: 38376/CE, Anderson de Amarante Dantas - OAB:
30672/CE
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Eleições - Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Outdoors - Cargos - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito
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PAUTA Nº 135/2018
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).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO Nº 16.441/2018
EMBARGANTE: MARACANAÚ GERADORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(S): Adailton Lima Serra - OAB: 34.817/CE, Renata de Silva Madureira - OAB: 20.667/PB, Amanda de Alcântara
Andrade - OAB: 16.472/PB, Bruno Henrique de Araújo Pontes Girão - OAB: 22.283/PB, Iane Samilli Abrantes Ferreira - OAB:
17.683/PB, Juliana Cavalcante Lira de Oliveira - OAB: 21.263/PB, Márcio José Lima do Nascimento - OAB: 20.632/PB,
Rayanne Aversari Câmara - OAB: 21.282/PB, Sarah Farias - OAB: 22.953/PB, Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti - OAB:
19353/PE, José Ricardo do Nascimento Varejão - OAB: 22674/PE, Rodrigo Nascimento Accioly - OAB: 26461/PE, Jefferson
Danilo Barbosa - OAB: 28837/PE, Eugênio Valença de Sá - OAB: 35699/PE, Raissa Azevedo Sarmento - OAB: 38373/PE,
Mariana dos Santos Nascimento - OAB: 33671/PE, Carolina Silveira de Souza Nicéas - OAB: 28468/CE, Luiz Augusto da
França Crispim Filho - OAB: 7414/PB, Jônatas Evangelista Tomé de Souza - OAB: 16049/PB, Daniel Braga de Sá Costa OAB: 16192/PB, Márcio Roberto Montenegro Batista Júnior - OAB: 14765/PB, Bruna Guimarães Oliveira - OAB: 16184/PB,
Afrânio Melo Júnior - OAB: CE007367/CE, André Luiz Cavalcante Cabral - OAB: 11195/PB, Aline Pontes Guimarães - OAB:
27296/CE, Wedla Oliveira Godinho - OAB: 27157/CE, Naiara Cabral Marques - OAB: 39576-B/CE
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REF. RECURSO ELEITORAL Nº 17015 - CLASSE 30 (170-15.2011.6.06.0000)
ORIGEM: Maracanaú-CE (104ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
RECORRENTE(S): MARACANAÚ GERADORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO(S): Adailton Lima Serra - OAB: 34.817/CE, Renata de Silva Madureira - OAB: 20.667/PB, Amanda de Alcântara
Andrade - OAB: 16.472/PB, Bruno Henrique de Araújo Pontes Girão - OAB: 22.283/PB, Iane Samilli Abrantes Ferreira - OAB:
17.683/PB, Juliana Cavalcante Lira de Oliveira - OAB: 21.263/PB, Márcio José Lima do Nascimento - OAB: 20.632/PB,
Rayanne Aversari Câmara - OAB: 21.282/PB, Sarah Farias - OAB: 22.953/PB, Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti - OAB:
19353/PE, José Ricardo do Nascimento Varejão - OAB: 22674/PE, Rodrigo Nascimento Accioly - OAB: 26461/PE, Jefferson
Danilo Barbosa - OAB: 28837/PE, Eugênio Valença de Sá - OAB: 35699/PE, Raissa Azevedo Sarmento - OAB: 38373/PE,
Mariana dos Santos Nascimento - OAB: 33671/PE, Carolina Silveira de Souza Nicéas - OAB: 28468/CE, Luiz Augusto da
França Crispim Filho - OAB: 7414/PB, Jônatas Evangelista Tomé de Souza - OAB: 16049/PB, Daniel Braga de Sá Costa OAB: 16192/PB, Márcio Roberto Montenegro Batista Júnior - OAB: 14765/PB, Bruna Guimarães Oliveira - OAB: 16184/PB,
Afrânio Melo Júnior - OAB: CE007367/CE, André Luiz Cavalcante Cabral - OAB: 11195/PB, Aline Pontes Guimarães - OAB:
27296/CE, Wedla Oliveira Godinho - OAB: 27157/CE, Naiara Cabral Marques - OAB: 39576-B/CE
RECORRIDO(S): PROMOTOR ELEITORAL
ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Doação de
Recursos Acima do Limite Legal - Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Jurídica
PAUTA Nº 135/2018
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 18651 - CLASSE 30 (186-51.2016.6.06.0110)
ORIGEM: Banabuiú-CE
RELATOR(A): Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava
RECORRENTE(S): THIAGO SÁ PONTE
ADVOGADO(S): José Bonfim de Almeida Junior - OAB: 15.545/CE, Leonardo Wandemberg Lima Batista - OAB: 20.623/CE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De
Candidato - Cargos - Cargo - Prefeito - Cargo - Vice-Prefeito
Despachos
DESPACHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROT. 31.608/2018
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMBARGADO: ANDREZA PEREIRA TRAJANO
ADVOGADO(S): PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO - OAB: 17677/CE
REF.: RECURSO ELEITORAL Nº 35556 (355-56.2016.6.06.0007) - CLASSE 30
ORIGEM: CASCAVEL-CE (7ª ZONA ELEITORAL - CASCAVEL)
RELATOR(A): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RECORRENTE(S): ANDREZA PEREIRA TRAJANO
ADVOGADO(S): PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO - OAB: 17677/CE
Nos autos do processo acima identificado, foi exarado o seguinte despacho:
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“Determino à Secretaria Judiciária que intime a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, em relação aos
Embargos de Declaração ofertados pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Expediente necessário.
Fortaleza, 07 de novembro de 2018.
ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
Juiz Relator”
DESPACHO
AÇÃO PENAL Nº 312723 (3127-23.2010.6.06.0000) - CLASSE 4
ORIGEM: VÁRZEA ALEGRE-CE
RELATOR(A): ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
DENUNCIANTE(S): PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
DENUNCIADO(S): JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
ADVOGADOS(S): ANDERSON QUEIROZ COSTA - OAB: 32535/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
“Trata-se de Ação Penal originada por denúncia em face de José Helder Máximo de Carvalho, pela suposta prática do crime
previsto no art. 299 do Código Eleitoral, no município de Várzea Alegre/Ceará.
Em cota ministerial, fls. 283/284, o douto Procurador Regional Eleitoral, em face da incerteza quanto à data do efetivo
recebimento da denúncia aditada na Ação Penal de nº 0007238-53.2012.8.06.0181, requer que seja encaminhado novo ofício
ao Tribunal de Justiça, solicitando certidão concernente a referida Ação Penal, dessa vez especificando a data de recebimento
do aditamento à denúncia, realizada pelo Ministério Público em 15/01/2013.
Assim, acolho cota ministerial, e determino à Secretaria Judiciária expedição de ofício ao egrégio Tribunal de Justiça, nos
termos requestados pelo Procurador Regional Eleitoral.
Expedientes necessários.
Fortaleza, 08 de novembro de 2018.
Daniela Lima da Rocha
Juíza Relatora Substituta”
DESPACHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 384-30.2016.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR: Juiz Tiago Asfor Rocha Lima
Protocolo: 106.184/2016
REQUERENTE(S): PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, Estadual
ADVOGADO(S): Thiago Parente Câmara - OAB: 27631/CE
REQUERENTE(S): SEBASTIÃO ALMIRCY BEZERRA PINTO, Ex-presidente
ADVOGADO(S): Thiago Parente Câmara - OAB: 27631/CE
REQUERENTE(S): RAIMUNDO WALNEY DE ALENCAR CASTRO, Ex-tesoureiro
ADVOGADO(S): Thiago Parente Câmara - OAB: 2763/CE; Guilherme Camarão Porto - OAB: 27489/CE
REQUERENTE(S): DOMINGOS GOMES DE AGUIAR NETO, Presidente
ADVOGADO(S): Thiago Parente Câmara - OAB: 27631/CE
REQUERENTE(S): IVO NOVAIS DIAS MONTENEGRO, Tesoureiro
ADVOGADO(S): Thiago Parente Câmara - OAB: 27631/CE
Nos autos do processo acima mencionado, foi exarado o seguinte despacho:
Tratam os autos de Prestação de Contas do Diretório Regional do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, referente às
Eleições 2016, nos termos da Resolução-TSE nº 23.463/2015.
Às fls. 229/230, a Secretaria de Controle Interno - SCI emitiu Parecer Técnico Conclusivo em que opina pela aprovação da
prestação de contas em exame.
O PSD apresentou manifestação à fl. 236 quanto ao parecer do órgão técnico.
Diante do exposto, determino a citação dos dirigentes partidários do PSD, a saber Presidente e Tesoureiro, para, no prazo de
72 (setenta e duas) horas, apresentarem manifestação acerca do parecer conclusivo de fls. 229/230.
Expedientes necessários.
Fortaleza-CE, 08 de novembro de 2018.
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA
JUIZ RELATOR

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
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ACÓRDÃO(S)
RECURSO ELEITORAL Nº 247-45.2016.6.06.0098
ORIGEM: ITAREMA-CE (98ª ZONA ELEITORAL - ITAREMA)
RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): JOÃO BATISTA DA ROCHA
ADVOGADOS(S): RAFAEL DE OLIVEIRA NÓBREGA - OAB: 21.738/CE
ADVOGADO(S): JOSÉ BONFIM DE ALMEIDA JÚNIOR - OAB: CE015545/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
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS À CAMPANHA. AFRONTA AOS ARTS. 14, I; 15; 56 e 60 DA RTSE nº 23.463/2015.
INEXISTÊNCIA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE PATRIMÔNIO E RENDA. DOAÇÃO DE PEQUENA MONTA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão prolatada pelo Juízo a quo, que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrido, em razão da aplicação, de recursos próprios no montante de R$ 902,95
(novecentos e dois reais e noventa e cinco), por entender que superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro
de candidatura, revelando indícios de utilização de recursos de origem não identificada.
2. A Corte deste Regional pacificou entendimento no sentido de que renda de pequena monta e compatível com a atividade
exercida pode ser obtida entre o pedido de registro e a data da eleição e utilizada validamente na campanha, não sendo fato,
por si só, capaz de macular as contas. (RE Nº 30293, Rel. Dr. Tiago Asfor Rocha Lima - DJE - 23/05/2018); (RE Nº 30391, Rel.
Dr. Roberto Viana Diniz de Freitas - DJE: 13/07/2018); (RE Nº 31161, Rel. Des. Haroldo Correia de Oliveira Máximo; DJE:
05/04/2018).
3. Ainda quando não apresentados documentos formais - nos casos em que há impossibilidade, dada a profissão do candidato,
ou tornem excessivamente onerosa a comprovação da renda - as contas devem ser aprovadas com ressalvas, diante do
convencimento motivado do julgador, já que não se pode desconsiderar a realidade fática e a aplicação da regra da
experiência comum, prevista no artigo 375 do CPC.
4. O art. 60 da Resolução TSE nº 23.463/2015, que traz como escopo da análise técnica da prestação de contas, dentre
outros objetivos, a vedação ao recebimento direto ou indireto de fontes vedadas ou o recebimento de recursos de origem não
identificada, não determina a apresentação formal de documentos para a comprovação da renda, exigindo apenas que seja
identificada a origem dos recursos, não disciplinando a forma que deve ser produzida tal prova.
5. Plausível que, durante o período de campanha, o candidato tenha conseguido acumular e economizar a receita declarada,
na medida que a doação feita pelo próprio recorrente foi de pequeno valor, incidindo sobre o caso a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Ausência de violação ao disciplinado pelos arts. 14, I; 15, 56 e 60 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
8. Contas aprovadas com ressalvas.
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).
DATA DO JULGAMENTO: 08/11/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 300-26.2016.6.06.0098
ORIGEM: ITAREMA-CE (98ª ZONA ELEITORAL - ITAREMA)
RELATOR(A): 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
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS À CAMPANHA. AFRONTA AOS ARTS. 14, I; 15; 56 e 60 DA RTSE nº 23.463/2015.
INEXISTÊNCIA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE PATRIMÔNIO E RENDA. DOAÇÃO DE PEQUENA MONTA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Tratam os autos de Recurso Eleitoral interposto em face de decisão prolatada pelo Juízo a quo, que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrido, em razão da aplicação, de recursos próprios no montante de R$ 1.000,00 (mil
reais), por entender que superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando indícios de
utilização de recursos de origem não identificada.
2. Firmado posicionamento na Corte deste Regional no sentido de que, ainda quando não apresentados documentos formais nos casos em que há impossibilidade , dada a profissão do candidato, ou tornem excessivamente onerosa a comprovação da
renda - as contas devem ser aprovadas com ressalvas, diante do convencimento motivado do julgador, já que não se pode
desconsiderar a realidade fática e a aplicação da regra da experiência comum, prevista no artigo 375 do CPC.
3. O art. 60 da Resolução TSE nº 23.463/2015, que traz como escopo da análise técnica da prestação de contas, dentre
outros objetivos, a vedação ao recebimento direto ou indireto de fontes vedadas ou o recebimento de recursos de origem não
identificada, não determina a apresentação formal de documentos para a comprovação da renda, exigindo apenas que seja
identificada a origem dos recursos, não disciplinando a forma que deve ser produzida tal prova.
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4. Plausível que, durante o período de campanha, o candidato tenha conseguido acumular e economizar a receita declarada,
na medida que a doação feita pelo próprio recorrente foi de pequeno valor, incidindo sobre o caso a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Ausência de violação ao disciplinado pelos arts. 14, I; 15, 56 e 60 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
6. Recurso conhecido e desprovido. Contas aprovadas com ressalvas.
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).
DATA DO JULGAMENTO: 08/11/2018
RECURSO ELEITORAL Nº 309-84.2016.6.06.0066
ORIGEM: AQUIRAZ-CE (66ª ZONA ELEITORAL - AQUIRAZ)
RELATOR(A): FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RECORRENTE(S): THOMPSON GONÇALVES DA JUSTA NETO
ADVOGADA(S): FRANCISCA IZÂNGELA SOUSA PAULA - OAB: 28.793/CE
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. PARECER
TÉCNICO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE IRREGULARIDADES. AFRONTA AO
ART. 66 DA RTSE Nº 23.463/2015. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na espécie, desaprovadas as contas de campanha do recorrente, alusivas às Eleições 2016, nos termos do art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97, devido a irregularidades constatadas e consideradas insanáveis pelo Juiz de primeiro grau.
2. Às fls. 14/14-verso, o candidato foi intimado exclusivamente para apresentar "suas contas assinadas por contador
legalmente habilitado e advogado", não tendo ainda sido apontadas no processo, até então, demais irregularidades.
3. Sobrevindo o Parecer Técnico Conclusivo de fls. 17/17-verso, sem elaboração de parecer preliminar de diligências, o
candidato não foi notificado para se manifestar sobre as irregularidades/impropriedades ali detectadas, em desrespeito à letra
do art. 66 da Resolução TSE nº 23.463/2015.
4. Existência de nulidade no tocante à falta de intimação do prestador de contas para se manifestar sobre as irregularidades
apontadas no Parecer Técnico Conclusivo, o que afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Cerceamento do direito de defesa.
5. O feito, em sua inteireza, não seguiu o trâmite devido, houve ofensa a princípios constitucionais e restou impossibilitada a
Secretaria de Tecnologia da Informação de realizar a análise técnica dos documentos apresentados após a sentença, não
estando o processo, destarte, em condições de imediato julgamento, motivo pelo qual inaplicável à espécie a teoria da causa
madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC.
6. Nulidade detectada. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.
7. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para intimação do recorrente acerca do
Parecer Técnico Conclusivo de fls. 17/17-verso, a fim de que possa se manifestar acerca das irregularidades identificadas e
apresentar a documentação que entenda pertinente, prosseguindo a regular tramitação do feito, nos termos do voto do Relator.
DATA DO JULGAMENTO: 08/11/2018

Processo Judicial Eletrônico
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 135/2018 Processo Judicial Eletrônico
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na Sessão de
Julgamento do dia 14/11/2018, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo
na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
MANDADO DE SEGURANÇA N° 0601600-06.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA – CE
RELATOR: JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
IMPETRANTE: SONARA ROCHA DE ARAÚJO
ADVOGADOS: Thalyta Mendes Amaral - CE33563, Rafael Paulino Pinto Neto – CE37452
IMPETRADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB
ADVOGADO: Thiago Lucas David de Carvalho Soares Pereira - CE017947
ASSUNTO: Mandado de Segurança – Campanha Eleitoral - Repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
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
Atos do Secretário de Gestão de Pessoas
Portarias
PORTARIA TRE/CE N.º 1.019/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação do Juízo Eleitoral da 40ª Zona, sediada no município de Ipueiras, contida no expediente PAD nº 20.411/2018,
RESOLVE designar FRANCIMÁ FERREIRA LIMA, servidora requisitada deste Tribunal, para responder pela chefia do Cartório
Eleitoral da 40ª Zona, no município de Ipueiras, no período de 22.10 a 19.12.2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de novembro de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA TRE/CE N.º 1.020/2018
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
delegadas pela Portaria TRE/CE nº 579/2017, considerando o disposto na Portaria TRE/CE nº 941/2014, e atendendo à
indicação do Juízo Eleitoral da 40ª Zona, sediada no município de Ipueiras, contida no expediente PAD nº 20.411/2018,
RESOLVE designar NOELMA MARQUES FALCÃO LEITE, servidora requisitada deste Tribunal, para responder pela chefia do
Cartório Eleitoral da 40ª Zona, no município de Ipueiras, a partir de 20.12.2018, até ulterior deliberação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 7 de novembro de 2018.
JARBAS MARINHO LOPES
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Procurador
Portarias
PORTARIA 691/2018
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, com fundamento nos
arts. 77, parte final e 79, caput, da Lei Complementar n.º 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), c/c os arts. 1º e
incisos e 5º, § 2º e incisos, da Resolução n.º 30 do Conselho Nacional do Ministério Público, e ainda, com base no ofício nº
2462/2018/SEG/PGJ, resolve: DESIGNAR, a Promotora LARISSA TEIXEIRA SALGADO, titular da 1ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Canindé, para funcionar como Promotora Eleitoral da 033ª Zona (Canindé), no período de 06/11/2018 a
24/11/2018, em face da licença paternidade do Promotor KLECYUS WEYNE DE OLIVEIRA COSTA. Fortaleza/CE, 06 de
novembro de 2018.
ANASTÁCIO NÓBREGA TAHIM JÚNIOR
Procurador Regional Eleitoral
ZONAS ELEITORAIS
006ª Zona Eleitoral
Despachos
DESPACHO
Autos nº 57-96.2018.6.06.0006
Protocolo: 9.659/2018
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Natureza: Prestação de Contas – Exercício financeiro 2017
Interessado: Partido Verde - PV, Banabuiú/CE
Advogados: Silas Felicio de Oliveira, OAB-CE nº 25.412.
De ordem da MM. Juiz Eleitoral da 6ª Zona, Dr. Adriano Ribeiro Furtado Barbosa, Ficam NOTIFICADA A PARTE E SEU
ADVOGADO do despacho de fl. 21, dos autos em epígrafe, que segue:
“R.h.
Considerando a certidão supra emitida pela Chefe de Cartório da 6ª zona, chamo o feito à ordem, determinando o que segue:
Intime-se advogado da agremiação partidária a fim de apresentar as peças constantes do artigo 29 da Resolução TSE nº
23.546/2017, incluindo as peças Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do exercício, haja vista que houve
movimentação financeira pela agremiação partidária;
Com a apresentação das peças constantes do item 1, publique-se o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do
exercício, disponibilizando o processo para o órgão do MPE;
Realizada a publicação acima, os autos permanecerão disponíveis pelo prazo de 15 dias, durante os quais qualquer
interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de
reprografia;
Transcorrido o prazo acima, ao Cartório Eleitoral para publicar edital para que, no prazo de 5 dias, o Ministério Público ou
qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir
abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria
financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos;
Em seguida, ao Cartório Eleitoral para análise preliminar das contas nos termos dos artigos 34 e 35 da Resolução TSE nº
23.546/2017. Caso seja necessária a emissão de parecer de diligências, notifique-se DE ORDEM o órgão partidário e os
responsáveis para complementarem a documentação no prazo de 20 dias, consoante previsão do artigo 34, §3º, da citada
resolução;
Após, a Comissão de Análise deverá emitir o parecer técnico conclusivo, observando o disposto no artigo 36 da resolução,
encaminhando, em seguida, o processo ao MPE para parecer no prazo de 15 dias.
Quixadá, 20 de agosto de 2018.
ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
Juiz Eleitoral da 6ªZE”
Celina Gurgel Rodrigues
Chefe de Cartório da 6ª Zona
Atos Diversos
PUBLICAÇÃO DE CERTIDÃO
PROTOCOLO Nº:
31.511/2018
NATUREZA:
FICHAS DE APOIAMENTO
REQUERENTE:
PARTIDO DA EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA - PED
Certifico que, nos termos do art. 15 da Resolução TSE nº 23.465/2015, recebi as listas de apoiamento do PARTIDO DA
EVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA – PED para análise constantes dos lotes de nºs CE00060000024 e CE00060000029.
O referido é verdade. Dou fé.
Quixadá/CE, 09 de novembro de 2018.
Celina Gurgel Rodrigues
Chefe de Cartório - 6ªZE

026ª Zona Eleitoral
Editais
Prestação de Contas de Campanha - Eleições 2018
EDITAL N.º 68/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDOS POLÍTICOS ELEIÇÕES 2018
O Excelentíssimo Dr. Judson Pereira Spíndola Júnior, Juiz Eleitoral da 26ª Zona de Milagres, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, que foram apresentadas as contas finais
dos partidos políticos abaixo nominados, ficando cientes que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público Eleitoral, bem como qualquer outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação
deste edital.
PARTIDO
PT
PMB
PRB
PSD

MUNICÍPIO
Abaiara
Milagres
Milagres
Milagres
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Milagres
Milagres

E para que se lhe dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente edital no
local de costume e publicado no Diário da Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 26ª Zona Eleitoral-CE, em 07 de novembro de 2018. Eu, SAUL MURILO AMORIM MARCONDES, Chefe de Cartório
em exercício, digitei.
Judson Pereira Spíndola Junior
Juiz Eleitoral - 26ª Zona

044ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PROTOCOLO Nº 13.161/2018
AUTOS Nº 19-67.2018.6.06.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017
REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE SANTANA DO ACARAÚ
PRESIDENTE: FRANCISCO ARLENE FARIAS
TESOUREIRO(A): ANA AMÁLIA DA SILVA
INT.: ADVOGADO(A): FRANCISCO VICTOR VASCONCELOS - OAB/CE 21.214
Fica intimado, por meio desta publicação, os responsáveis partidários nominados à epígrafe, na pessoa do advogado acima
mencionado, do despacho exarado às folhas 25 dos autos:
- DESPACHO Vistos, etc.
Intimem-se os responsáveis pelo partido requerente para oferecerem defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as
irregularidades detectadas no parecer emitido pela unidade técnica e no parecer emitido pelo Ministério Público Eleitoral, e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando sua relevância para o
processo, nos termos do artigo 38 da Resolução 23.546/2017.
Santana do Acaraú/CE, 07 de novembro de 2018.
Wilson de Alencar Aragão
Juiz Eleitoral da 44ª ZE

048ª Zona Eleitoral
Sentenças
S E N T E N Ç A 91/2018
Protocolo: 155.674/2016
Processo nº: 12-97.2017.6.06.0048
ASSUNTO: AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART. 11, III, LEI Nº 6.091/74
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ACUSADOS: CÍCERO DEOCLÉCIO TAVARES ROMEU E RALYSSON CLÓVIS BARBOSA DE SOUSA (ADVOGADO:
ISABELA ALVES PEDROSA SANTANA, OAB/CE Nº 28.528)
O representante do Ministério Público, com assento neste Juízo, ofereceu denúncia contra CÍCERO DEOCLÉCIO TAVARES
ROMEU E RALYSSON CLÓVIS BARBOSA DE SOUSA pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 11, inciso III, c/c art.
5º, ambos da lei 6.091/74.
Consta na exordial que, no dia 02.10.2016, durante as eleições, por volta de 10h, os denunciados estariam transportando
irregularmente eleitores no veículo Gol TL MBV, cor branca, placa PND 7445, sendo ainda narrando que os mesmos já haviam
passado diversas vezes nos locais de votação, conduzindo eleitores e debochando dos fiscais.
A denúncia foi recebida em 08/08/2017 (fls.76-v).
Os acusados foram devidamente citados, fls. 76-77, tendo apresentando resposta à acusação às fls. 81-86.
Certidão de antecedentes acostadas às fls. 111-112.
Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas listadas no termo de audiência de fl. 116(João Marques Ribeiro;
Antonio Ribeiro Cavalcante), sendo no ato determinada a expedição de precatória para oitiva de testemunhas. Na ata ainda foi
consignada a ausência do acusado Ralysson.
Em decisão de fl. 139-140 foi decretada a preventiva do acusado Ralysson, levando em conta que o mesmo se encontra em
local incerto e não sabido.
Em nova audiência, fl. 142, foi realizado o interrogatório do acusado Deoclécio. Na mesma ata, foi determinado o seguimento
do feito sem a presença do acusado Ralysson, nos termos do art 367 do CPP.
À fl. 149 consta termo de audiência quanto à oitiva da testemunha Hélio Veras Lessas e a fl. 184 da testemunha Luyane Farias
Mato.
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Às fls. 154-155 a prisão preventiva do acusado Ralysson foi revogada, diante de seu comparecimento, com a indicação de
novo endereço à fl. 163.
Às fls. 188-195 o Ministério Público apresentou memoriais, postulando a condenação dos acusados nos termos da denúncia.
Às fls. 200-206 os acusados, através de advogado, postularam a absolvição pela não comprovação dos requisitos listados no
tipo penal elencado na denúncia.
Em despacho de fl. 206-v foi chamado o feito à ordem para determinar a designação de audiência para interrogatório do
acusado Ralysson, diante de seu comparecimento e fornecimento de novo endereço.
Em certidão de fl. 207-v foi informado que o acusado não foi encontrado no endereço fornecido; que foi atrás da titular da conta
de fl. 163, tendo esta informado que o acusado chegou a lhe dar o caução do aluguel, mas depois desistiu, tendo pegue o
caução de volta e indo embora.
É o relatório em abreviado.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, esclareço que novamente o acusado Ralysson Clovis Barbosa encontra-se em local incerto e não sabido,
razão pela qual o feito deve seguir sem sua presença, nos termos do art 367 do CPP, aplicado analogicamente ao caso.
Pois bem, no presente caso a materialidade e a autoria do delito de transporte irregular de eleitores encontra-se sobejamente
caracterizada pelas peças informativas trazidas no Inquérito Policial, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.
Analisando detidamente os depoimentos tem-se de maneira clara que os acusados foram flagrados conduzindo a senhora
Antônia Ironete da Silva e que, apesar de terem alegado parentesco com a senhora, esta não sabia sequer o nome dos
acusados. Somado a isso, tem-se que os policiais já haviam recebido denúncias sobre a ocorrência de transporte irregular
de eleitores por um gol branco, veículo este conduzido pelos acusados.
O policial militar, Elton Stefan de Sousa, narrou em juízo basicamente, fl. 116, que abordaram o veículo conduzido pelos
acusados sob suspeita de transporte irregular de eleitora; que tinha um senhora dentro do veículo; que o acusado Rlysson
disse que era sua tia e a senhora disse que era avó; que a senhora ficou nervosa e que já existiam denúncia com relação
a um gol branco.
A testemunha Hélio Veras Lessa, policial militar, fl. 149, narrou que receberam denúncia específica quanto ao local e ao
veículo; que no veículo estavam os acusados Ralysson e Deoclício e uma senhora; que a senhora apontou os acusados como
sobrinhos, mas não soube dizer o nome dos mesmos; que dias antes já teriam abordado Ralysson, em um gol branco,
com uma pequena quantidade de santinhos e que no mesmo dia havia recebido denúncia de compra de votos.
A testemunha Henrique Araújo Sousa, fls. 116, afirmou em juízo que abordaram o veículo após denúncias de transporte de
eleitores; que o acusado Deoclécio estava dirigindo; que havia alguns santinhos no carro; que na ocasião foi constatado que a
senhora não tinha parentesco com os acusados e não sabia o nome dos mesmos.
A senhora Antônia Ironete da Silva, por sua vez, disse que alguns dias antes da eleição foi à casa de Cícero Deoclécio para
pedir que levasse a depoente para votar e que este a levou no dia da eleição; disse que conhece a mãe do acusado Cícero,
mas não sabe onde ele mora; que acha que o nome da mãe dele é Rosa, mas não tem certeza; que foi caminhando até a casa
do Cícero, mas não foi andando até o locação de votação porque é doente e não pode andar; depois a depoente disse que só
pegou carona de volta;
Ademais, a testemunha Camila Borges Madeiro ouvida em juízo, confirmou em parte seu depoimento prestado em sede
policial, afirmando que recebeu denúncia de que um carro branco estaria transportando eleitores no dia da eleição; que
chegando ao local o acusado Deoclécio estava próximo ao carro, com a chave.
Confirmando o envolvimento político dos acusados, registro que a testemunha de defesa Emanuel Fernandes de Oliveira disse
que os acusados apoiavam a coligação 33.
O acusado Deoclécio, durante seu interrogatório, fls. 143, narrou que levou a senhora Antônia para votar; que a dona Antônia
era conhecida de sua mãe e, por isso, a senhora pediu que o acusado a buscasse; que não trabalhava na campanha eleitoral,
mas ajudava a pessoa do atual prefeito, levando, por exemplo, material de campanha; que pediu o carro emprestado da
pessoa de Marilene para levar a senhora Antônia para votar.
Sendo assim, pelo que se infere dos autos, já existiam denúncias relacionadas ao veículo utilizado pelos acusados, além disso,
a versão de que a senhora Antônia Ironete seria tia dos acusados não se mostrou verossímil, já que esta sequer sabia os
nomes dos acusados.
Destaco ainda que não parece crível a versão contado pelo acusado Deoclécio que teria pegue o carro somente para levar a
senhora Antônia Ironete para votar.
Ora, o especial fim de agir exigido pelo tipo resta consubstanciado pelos depoimentos das testemunhas, em que se destacou a
existência de denúncias dando conta do transporte irregular no veículo gol branco, o fato de testemunhas terem avistado o
mencionado carro passando pelos locais de votação por várias vezes e o fato de o acusado Ralysson já ter sido encontrado
em outra data com santinhos no carro e sob suspeita de compra de voto.
Além disso, o próprio acusado Cicero confirmou que ajudou na campanha do atual prefeito, fato que demonstra seu
envolvimento político.
Com efeito, a conduta dos acusados enquadra-se perfeitamente no tipo penal previsto do Art. 11, inciso III, c/c art. 5º, ambos
da lei 6.091/74, in verbis:
"Art. 11. Constitui crime eleitoral:
(...)
III - descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10º;
Pena - reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa (art. 302 do Código Eleitoral);
Art. 5º Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição,
salvo:
I - a serviço da Justiça Eleitoral;
II - coletivos de linhas regulares e não fretados;
III - de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família;
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IV - o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel não atingidos pela requisição de que trata o art. 2º.
Sobre o tema, destaco alguns julgados dos tribunais pátrios, in verbis:
"RECURSO CRIMINAL - CRIME CONTRA O SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL - DESCUMPRIMENTO DA PROIBIÇÃO DE
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE A ELEITORES - ART. 5º C/C ART. 11, III, AMBOS DA LEI Nº 6.091/74 - CARONA EM
DIA DA ELEIÇÃO - VEDAÇÃO LEGAL - CASO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS EXCEÇÕES - DOLO
ESPECÍFICO EXIGIDO PELO TIPO - CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS NOS AUTOS - ART. 239, CPP ESPECIAL FIM DE AGIR DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO
RECURSO Sobre a ilicitude da "carona" dada a eleitores no dia da eleição, o art. 5º c/c art. 11, III, da Lei nº 6.091/74 não deixa
margem de duvidas quanto à tipificação penal da conduta, salvo as exceções nele previstas. No caso dos autos, o transporte
das eleitoras não se enquadrou em qualquer das exceções legais. Para sua tipificação, o crime de transporte irregular de
eleitor exige, além do dolo genérico de transportar o eleitor, o dolo específico - ou especial fim de agir -, consubstanciado na
intenção deliberada de obter vantagem eleitoral mediante aliciamento do eleitor. Na espécie, o dolo específico do recorrente
restou satisfatoriamente demonstrado a partir do conjunto de circunstâncias comprovadas nos autos, como, aliás, autoriza
dizer o art. 239 do Código de Processo Penal. Precedentes. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-RN - RC: 1994 PAU DOS
FERROS - RN, Relator: LUIS GUSTAVO ALVES SMITH, Data de Julgamento: 28/11/2016, Data de Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Data 01/12/2016, Página 08)"
"RECURSO CRIMINAL. ELEIÇÕES 2012. CORRUPÇÃO ELEITORAL ATIVA. ARTIGO 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. ART. 11 C/C ARTS. 5º E 10 DA LEI Nº 6.091/74. AFASTADA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE PROVA FRÁGIL. IN DUBIO PRO
REO. NÃO ACOLHIDA. PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA, SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. 1. As infrações penais apuradas ocorreram no período eleitoral de 2012, sendo imputada ao recorrente a
prática de corrupção eleitoral ativa e transporte irregular de eleitores, com penas somadas por força do artigo 69 do CP, em
cúmulo material. 2. Na espécie, verificam-se crimes autônomos, que não ensejam a aplicação do princípio da consunção, pois
o antecedente ¿ no caso, o transporte irregular de eleitores ¿ não se qualificou como meio necessário ou fase normal de
preparação ou de execução do crime posterior, qual seja, a corrupção eleitoral. As condutas podem ser fracionadas, sem que
percam sua individualidade, mantido, assim o concurso material de crimes na espécie. 3. A alegação da parte recorrente de
ausência de dolo específico, não merece acolhida. ¿O crime de corrupção eleitoral ativa é crime instantâneo, cuja consumação
é imediata, ocorrendo com a simples prática de um dos núcleos do tipo (dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber), bem
como se qualifica como crime formal, pois a consumação independe do resultado, da efetiva entrega da benesse em troca do
voto ou da abstenção, sendo irrelevante se o eleitor corrompido efetivamente votou no candidato indicado¿. (RECURSO
CRIMINAL nº 3392, Acórdão nº 3392 de 08/03/2016, Relator (a) FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Publicação:
DJE ¿ Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 47, Data 11/03/2016, Página 07). 4. Alegação de fragilidade da prova e in dubio pro
reo. A prova produzida se mostrou robusta e suficiente para embasar a condenação, não havendo reproche a ser feito à
sentença de primeiro grau. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-CE - RC: 2119 BOA VIAGEM - CE, Relator: FRANCISCO
EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 178, Data 12/09/2018, Página 17)
Assim, compulsando os autos tenho que a tese de defesa não merece subsistir, vez que a autoria e materialidade restaram
demonstradas pelos elementos de convicção colhidos em sede policial e pelos depoimentos colhidos em juízo.
Dessa forma, sobressaem-se as evidências do cometimento do crime de transporte irregular de eleitores qualificado pelo
concurso de pessoas.
III - DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR os acusados CÍCERO DEOCLÉCIO TAVARES ROMEU E RALYSSON CLÓVIS BARBOSA DE SOUSA como
incurso nas penas do Art. 11, inciso III, c/c art. 5º, ambos da lei 6.091/74.
Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao
sistema trifásico do art. 68, CP:
Quanto ao acusado CÍCERO DEOCLÉCIO TAVARES ROMEU
Sua culpabilidade se mostrou dentro da normalidade; é tecnicamente primário e possui bons antecedentes; sua conduta social,
a mingua de maiores informações não apresenta maiores máculas; sua personalidade, síntese das qualidades morais, não
apresenta maiores desvios; os motivos são intrínsecos ao tipo penal; as circunstâncias do crime não se apresentam relevantes;
as conseqüência integram o próprio tipo, não havendo nada a ser considerado neste aspecto; por fim; comportamento da
vítima em nada influiu para o evento delituoso.
Assim, na primeira fase fixo a pena no mínimo de 4 anos.
Na segunda fase, não se vislumbra a presença de agravantes nem de atenuantes. Na terceira fase também não se faz
presentes as causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena deve permanecer no mínimo legal de 4 anos.
Atento às mesmas circunstâncias judiciais acima estabelecidas, CONDENO o réu à pena de 200 (duzentos) dias-multa e
considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos.
Fixo como regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade o aberto (art. 33, § 2º, "a" e § 3º do C.P).
Verifica-se, neste caso, ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Assim, o acusado faz
jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direito de direito a ser definida em sede de execução.
No presente caso, por não estarem presentes os requisitos da preventiva, não há razões para que não faça o condenado jus
ao direito de recorrer em liberdade, devendo o mesmo ser mantido solto, salvo se preso por outro motivo.
Quanto ao acusado RALYSSON CLÓVIS BARBOSA DE SOUSA
Sua culpabilidade se mostrou dentro da normalidade; é tecnicamente primário e possui bons antecedentes; sua conduta social,
a mingua de maiores informações não apresenta maiores máculas; sua personalidade, síntese das qualidades morais, não
apresenta maiores desvios; os motivos são intrínsecos ao tipo penal; as circunstâncias do crime não se apresentam relevantes;
as conseqüência integram o próprio tipo, não havendo nada a ser considerado neste aspecto; por fim; comportamento da
vítima em nada influiu para o evento delituoso.
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Assim, na primeira fase fixo a pena no mínimo de 4 anos.
Na segunda fase, não se vislumbra a presença de agravantes nem de atenuantes. Na terceira fase também não se faz
presentes as causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena deve permanecer no mínimo legal de 4 anos.
Atento às mesmas circunstâncias judiciais acima estabelecidas, CONDENO o réu à pena de 200 (duzentos) dias-multa e
considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos.
Fixo como regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade o aberto (art. 33, § 2º, "a" e § 3º do C.P).
Verifica-se, neste caso, ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Assim, o acusado faz
jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direito de direito a ser definida em sede de execução.
No presente caso, por não estarem presentes os requisitos da preventiva, não há razões para que não faça o condenado jus
ao direito de recorrer em liberdade, devendo o mesmo ser mantido solto, salvo se preso por outro motivo.
DISPOSIÇÕES COMUNS
Após o trânsito em julgado da presente decisão, tomem-se as seguintes providências: lance-se o nome dos acusados no Livro
de Rol dos Culpados desta Comarca; extraia-se guia de recolhimento definitivo, com fiel observância do disposto nos arts. 105
a 107 da Lei n. 7.210/84, para o acompanhamento da execução da pena imposta, computando-se como cumprimento de pena
eventual período de prisão provisória; oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do
réu, com sua identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para o cumprimento do quanto disposto pelo art.
15, III, da Constituição Federal, e pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral.
NOVA RUSSAS, 24 de outubro de 2018.
RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
Juíza Eleitoral

054ª Zona Eleitoral
Atos Diversos
CORREIÇÃO ORDINÁRIA
E D I T A L N.º 2 4 / 2 0 1 8
O Excelentíssimo Senhor Dr. SÉRGIO DA NÓBREGA FARIAS, MM.º JuIz Eleitoral da 54.ª ZONA/CE, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento, que se realizará
CORREIÇÃO ORDINÁRIA nesta 54.ª Zona Eleitoral, iniciando-se no dia 07 de dezembro de 2018, às 08: 00 horas, no Cartório
Eleitoral.
ASSIM, em conformidade com o que disciplina a Resolução n.º 21.372, de 25 de março de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral,
ficam convocados a se fazerem presentes aos trabalhos da aludida Correição: a Representante do Ministério Público Eleitoral
que oficia nesta unidade jurisdicional, bem como os serventuários e funcionários da Justiça Eleitoral, inclusive os requisitados,
subordinados a este Juízo, representantes de partido e da OAB/CE.
Ficam cientes, ainda, que se faculta à Promotora Eleitoral, eleitores e Partidos Políticos apresentar reclamações relativas ao
funcionamento do Cartório Eleitoral ou acerca de erros, abusos ou irregularidades das quais tenham conhecimento e que
devam ser corrigidos, evitados ou sanados, as quais podem ser reduzidas a termo neste Juízo.
E, para que se dê ampla divulgação, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume e, de igual modo, oficiando-se aos órgãos públicos e aos diretórios municipais de partidos
políticos.
Dado e passado nesta cidade de Santa Quitéria, aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2018. Eu, Joclean Soares Camêlo, Chefe
do Cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pelo MM.º Juiz Eleitoral, Dr. SÉRGIO DA NÓBREGA FARIAS.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Santa Quitéria/CE, 08 de novembro de 2018.
Sérgio da Nóbrega Farias
JUIZ ELEITORAL
54.ª ZONA/CE
CORREIÇÃO ORDINÁRIA
P O R T A R I A N.º 0 8 / 2 0 1 8
O Excelentíssimo Senhor Dr. SÉRGIO DA NÓBREGA FARIAS, MM.º Juiz Eleitoral da 54.ª Zona/CE, no uso de suas
atribuições legais, etc.
RESOLVE, em conformidade com o art. 1º da Resolução TSE nº 21.372, de 25 de março de 2003, realizar CORREIÇÃO
ÓRDINÁRIA na 54.ª Zona Eleitoral, com sede no Município de Santa Quitéria/Ce, iniciando-se os trabalhos correicionais às
08:00 horas do dia 07 de dezembro do ano de 2018, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência deste
magistrado e secretariado pelo servidor Joclean Soares Camêlo, Chefe do Cartório, matrícula TRE/CE n.º 71.317, de logo
designado, nos termos do art. 4º, § 1º, da Resolução 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.
Santa Quitéria/CE, 08 de novembro de 2018.
Sérgio da Nóbrega Farias
JUIZ ELEITORAL
54.ª ZONA/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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068ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 29-39.2018.6.06.0068
Protocolo nº 16.009/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PMB de ARARIPE
SENTENÇA
O Partido da Mulher Brasileira - PMB- em Araripe – Ceará, na data de 29/06/2018, foi regularmente notificado para apresentar
suas contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 05 de julho
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 06, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fls.
08-09).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB - ARARIPE relativas
ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 18-10.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.220/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PROS de ARARIPE
SENTENÇA
O Partido Republicano da Ordem Social - PROS - em Araripe – Ceará, na data de 25/05/2018, foi regularmente notificado para
apresentar suas contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 31 de maio
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 06, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fls.
08-09).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS ARARIPE relativas ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 28-54.2018.6.06.0068
Protocolo nº 16.008/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do DEM de ARARIPE
SENTENÇA
O Partido Democratas – DEM - em Araripe – Ceará, na data de 29/06/2018, foi regularmente notificado para apresentar suas
contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 05 de julho
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 05, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fls.
07-08).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRATAS - DEM - ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 22-47.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.224/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do SD de ARARIPE
SENTENÇA
O Partido Solidariedade – SD – em Araripe – Ceará, na data de 24/05/2018, foi regularmente notificado para apresentar suas
contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 30 de maio
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 05, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fls.
07-08).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD - ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 23-32.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.225/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PP de ARARIPE
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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SENTENÇA
O Partido Progressista - PP - em Araripe – Ceará, na data de 24/05/2018, foi regularmente notificado para apresentar suas
contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 30 de maio
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 05, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fls.
07-08).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP - ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 20-77.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.222/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do MDB de ARARIPE
SENTENÇA
O Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB - em Araripe – Ceará, na data de 25/05/2018, foi regularmente notificado
para apresentar suas contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 31 de maio
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 05, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fls.
07-08).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB ARARIPE relativas ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 7-15.2017.6.06.0068
Protocolo nº 35.243/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do DEM de Araripe
Advogado: Francisco de Alencar Andrade, OAB /CE Nº 13000
SENTENÇA
O Partido Democratas – DEM, em Araripe – Ceará, na data de 30/06/2016, foi regularmente notificado para apresentar suas
contas relativas ao exercício de 2015 (fl. 02).
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A agremiação em referência apresentou suas contas de 2015 na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos (fls. 03 a 05), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl. 7).
Tanto o Cartório Eleitoral, em seu relatório de fl. 11, quanto o Parquet Eleitoral ( fls. 13 e 13 v) ofertaram manifestação no
sentido de aprovação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma intempestiva, posto que se deu após o dia 30 de abril do ano corrente, em
desconformidade com o que determina o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
No entanto, considero-as tempestivas, apesar de este não ser o atendimento da Comissão de Análise Técnica e do Ministério
Público, haja vista que a agremiação respeitou o prazo de 72 horas para apresentação, considerando que o partido apresentou
suas contas em 01/07/2016.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRATAS - DEM - ARARIPE relativas ao exercício
financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 11-18.2018.6.06.0068
Protocolo nº 12.278/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do DC de ARARIPE
Advogado: Eliana Rosalvo da Silva, OAB/CE nº 33.651
SENTENÇA
O Partido Democracia Cristã, em Araripe – Ceará, na data de 23/05/2018, foi regularmente notificado para apresentar suas
contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência apresentou suas contas de 2017 na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos (fls. 03-05), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl. 09).
O Parquet Eleitoral ofertou cota no sentido da aprovação da prestação de contas (fl. 11 e 11-v).
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma intempestiva, posto que se deu após o dia 30 de abril do ano corrente, em
desconformidade com o que determina o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
No entanto, considero-as tempestivas, haja vista que a agremiação respeitou o prazo de 72 horas para apresentação,
considerando que o partido apresentou suas contas em 06/07/2018.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ - DC - ARARIPE relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 13-85.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.227/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PTB de ARARIPE
SENTENÇA
O Partido Trabalhista Brasileiro - PTB- em Araripe – Ceará, na data de 23/05/2018, foi regularmente notificado para apresentar
suas contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 29 de maio
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 05, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
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Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fls.
07-08).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - ARARIPE
relativas ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 19-92.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.221/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PODE de ARARIPE
SENTENÇA
O Partido Podemos -PODE- em Araripe – Ceará, na data de 24/05/2018, foi regularmente notificado para apresentar suas
contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 30 de maio
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 05, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fls.
07-08).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO PODEMOS - PODE - ARARIPE relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 12-71.2016.6.06.0068
Protocolo nº 22.843/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PSDB de Araripe
Advogado: Guilherme Lopes de Alencar Filho, OAB /CE Nº 32002
SENTENÇA
O Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – em Araripe – na data de 27/04/2016, apresentou regularmente a
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei
9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.08).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 09, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.11 e 11 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB – ARARIPE
relativas ao exercício financeiro de 2015.
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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Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 10-04.2016.6.06.0068
Protocolo nº 23.627/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PR de Araripe
Advogado: Selumiel Leite de Alencar, OAB /CE Nº 29256
SENTENÇA
O Partido da República – PR– em Araripe – na data de 29/04/2016, apresentou regularmente a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos (fl. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.08).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 09, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.11 e 11 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR – ARARIPE relativas ao exercício
financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 18-78.2016.6.06.0068
Protocolo nº 33.957/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PT de Araripe
Advogado: Eliana Rosalvo da Silva, OAB /CE Nº 33.651
SENTENÇA
O Partido dos Trabalhadores – PT – em Araripe – na data de 23/06/2016, apresentou regularmente a Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 06), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.08).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 12, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.14 e 14 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – ARARIPE relativas ao exercício
financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/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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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 9-19.2016.6.06.0068
Protocolo nº 23.319/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PSD de Araripe
Advogado: Guilherme Lopes de Alencar Filho, OAB /CE Nº 32002
SENTENÇA
O Partido Social Democrático – PSD – em Araripe – na data de 28/04/2016, apresentou regularmente a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.08).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 09, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.11 e 11 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 11-86.2016.6.06.0068
Protocolo nº 24.062/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PSB de Araripe
Advogado: Eliana Rosalvo da Silva, OAB /CE Nº 33.651
SENTENÇA
O Partido Socialista Brasileiro – PSB – em Araripe – na data de 29/04/2016, apresentou regularmente a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.08).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 09, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.11 e 11 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 13-56.2016.6.06.0068
Protocolo nº 25.293/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PDT de Araripe
Advogado: Francisco de Alencar Andrade, OAB /CE Nº 13000
SENTENÇA
O Partido Democrático Trabalhista – PDT – em Araripe – na data de 02/05/2016, apresentou regularmente a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fls. 02 e 03), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.07).
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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Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 08, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.10 e 10 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT – ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 7-49.2016.6.06.0068
Protocolo nº 23.766/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PMDB de Araripe
Advogado: Eliana Rosalvo da Silva, OAB /CE Nº 33.651
SENTENÇA
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB – em Araripe – na data de 29/04/2016, apresentou regularmente a
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei
9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.10).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 11, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.13 e 13 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB –
ARARIPE relativas ao exercício financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 17-25.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.219/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PTC de Potengi
SENTENÇA
O Partido Trabalhista Cristão - PTC – em Potengi – Ceará, na data de 25/05/2018, foi regularmente notificado para apresentar
suas contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 31 de maio
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 05, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fls.
07-08).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
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Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC - POTENGI relativas
ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 15-26.2016.6.06.0068
Protocolo nº 23.623/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PCdoB de Araripe
Advogado: Daniela Bezerra Leoncio, OAB /CE Nº 16724
SENTENÇA
O Partido Comunista do Brasil – PCdoB – em Araripe – na data de 29/04/2016, apresentou regularmente a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.08).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 09, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.11 e 11 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PCdoB – ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 16-40.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.2018/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PV de Potengi
SENTENÇA
O Partido Verde - PV – em Potengi – Ceará, na data de 25/05/2018, foi regularmente notificado para apresentar suas contas
relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 31 de maio
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 05, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fls.
07-08).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO VERDE – PV - POTENGI relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/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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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE XERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 10-04.2016.6.06.0068
Protocolo nº 23.627/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PR de Araripe
Advogado: Selumiel Leite de Alencar, OAB /CE Nº 29256
SENTENÇA
O Partido da República – PR– em Araripe – na data de 29/04/2016, apresentou regularmente a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos (fl. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.08).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 09, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.11 e 11 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR – ARARIPE relativas ao exercício
financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 33-76.2018.6.06.0068
Protocolo nº 16.004/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do DEM de Potengi
Advogado: Normando José de Sousa, OAB/CE nº 11.830
SENTENÇA
O Partido Democratas – DEM, em Potengi – Ceará, na data de 03/07/2018, foi regularmente notificado para apresentar suas
contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência apresentou suas contas de 2017 na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos (fls. 04-06), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl. 7-v).
O Parquet Eleitoral ofertou cota no sentido da aprovação da prestação de contas (fl. 13 e 13-v).
É o breve relatório. Decido.
A Prestação de contas do partido se deu de forma intempestiva, posto que se deu após o dia 30 de abril do ano corrente, em
desconformidade com o que determina o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
No entanto, considero-as tempestivas, apesar de este não ser o atendimento da Comissão de Análise Técnica e do Ministério
Público, haja vista que a agremiação respeitou o prazo de 72 horas para apresentação, considerando que o partido apresentou
suas contas em 06/07/2018.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DEMOCRATAS - DEM - POTENGI relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 24 de setembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 31-09.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.917/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PT de Potengi
Advogado: Jorge Luiz Guedes Grangeiro, OAB/CE nº 22592
SENTENÇA
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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O Partido dos Trabalhadores – PT - em Potengi – Ceará, na data de 03/07/2018, foi regularmente notificado para apresentar
suas contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência apresentou suas contas de 2017 na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos (fls. 04-06), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl. 7 e 7 v).
O Parquet Eleitoral ofertou cota no sentido da aprovação da prestação de contas (fl. 13 e 13-v).
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma intempestiva, posto que se deu após o dia 30 de abril do ano corrente, em
desconformidade com o que determina o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
No entanto, considero-as tempestivas, apesar de este não ser o atendimento da Comissão de Análise Técnica e do Ministério
Público, haja vista que a agremiação respeitou o prazo de 72 horas para apresentação, considerando que o partido apresentou
suas contas em 05/07/2018.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - POTENGI relativas ao exercício
financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 30-24.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.938/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PCdoB de Potengi
Advogado: Francisco de Alencar Andrade, OAB/CE nº 13000
SENTENÇA
O Partido Comunista do Brasil – PCdoB – em Potengi – Ceará, na data de 03/07/2018, foi regularmente notificado para
apresentar suas contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência apresentou suas contas de 2017 na forma de Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos (fls. 04-07), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl. 8 e 8 v).
O Parquet Eleitoral ofertou cota no sentido da aprovação da prestação de contas (fl. 14 e 14-v).
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma intempestiva, posto que se deu após o dia 30 de abril do ano corrente, em
desconformidade com o que determina o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
No entanto, considero-as tempestivas, apesar de este não ser o atendimento da Comissão de Análise Técnica e do Ministério
Público, haja vista que a agremiação respeitou o prazo de 72 horas para apresentação, considerando que o partido apresentou
suas contas em 05/07/2018.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB - POTENGI relativas ao
exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 17-93.2016.6.06.0068
Protocolo nº 24.112/2016
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2015.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PSDC de Araripe
Advogado: Eliana Rosalvo da Silva, OAB /CE Nº 33.651
SENTENÇA
O Partido Social Democrata Cristão – PSDC – em Araripe – na data de 29/04/2016, apresentou regularmente a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fl. de 02 a 05), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.09).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 10, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.12 e 12 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
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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É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC – ARARIPE relativas
ao exercício financeiro de 2015.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 15-89.2017.6.06.0068
Protocolo nº 13.418/2017
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2016.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PSDB de Araripe
Advogado: Guilherme Lopes de Alencar Filho, OAB /CE Nº 32002
SENTENÇA
O Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – em Araripe – na data de 26/04/2017, apresentou regularmente a
Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos (fls. de 02 e 03), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei
9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.09).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 10, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.12 e 12 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB – ARARIPE
relativas ao exercício financeiro de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 14-07.2017.6.06.0068
Protocolo nº 14.109/2017
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2016.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PSB de Araripe
Advogado: Guilherme Lopes de Alencar Filho, OAB /CE Nº 32002
SENTENÇA
O Partido Socialista Brasileiro – PSB – em Araripe – na data de 28/04/2017, apresentou regularmente a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.15).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 16, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.18 e 18 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 13-22.2017.6.06.0068
Protocolo nº 14.239/2017
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2016.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PCdoB de Araripe
Advogado: Daniela Bezerra Leoncio, OAB /CE Nº 16724
SENTENÇA
O Partido Comunista do Brasil – PCdoB – em Araripe – na data de 02/05/2017, apresentou regularmente a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.07).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 08, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.10 e 10 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB – ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 17-59.2017.6.06.0068
Protocolo nº 13.650/2017
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2016.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PR de Araripe
Advogado: Guilherme Lopes de Alencar Filho, OAB /CE Nº 32002
SENTENÇA
O Partido da República – PR – em Araripe – na data de 27/04/2017, apresentou regularmente a Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.09).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 10, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.12 e 12 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR – ARARIPE relativas ao exercício
financeiro de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 11-52.2017.6.06.0068
Protocolo nº 13.819/2017
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2016.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PT de Araripe
Advogado: Francisca Iara Pereira Lima, OAB /CE Nº 011099
SENTENÇA
O Partido dos Trabalhadores – PT – em Araripe – na data de 27/04/2017, apresentou regularmente a Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 07), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.28).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 29, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.31 e 31 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
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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É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT – ARARIPE relativas ao exercício
financeiro de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 12-37.2017.6.06.0068
Protocolo nº 14.746/2017
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2016.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do SD de Araripe
Advogado: Guilherme Lopes de Alencar Filho, OAB /CE Nº 32002
SENTENÇA
O Partido da Solidariedade – SD – em Araripe – na data de 02/05/2017, apresentou regularmente a Declaração de Ausência
de Movimentação de Recursos (fls.02 e 03), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.09).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 10, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.12 e 12 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO DA SOLIDARIEDADE – SD – ARARIPE relativas ao exercício
financeiro de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 16-74.2017.6.06.0068
Protocolo nº 13.648/2017
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2016.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PSD de Araripe
Advogado: Guilherme Lopes de Alencar Filho, OAB /CE Nº 32002
SENTENÇA
O Partido Social Democrático – PSD – em Araripe – na data de 27/04/2017, apresentou regularmente a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fls.02 e 03), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.08).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 09, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.11 e 11 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD-ARARIPE relativas ao exercício
financeiro de 2016.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 24-17.2018.6.06.0068
Protocolo nº 16.003/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PDT de ARARIPE
SENTENÇA
O Partido Democrático Trabalhista -PDT- em Araripe – Ceará, na data de 29/06/2018, foi regularmente notificado para
apresentar suas contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência, apesar de cientificada da obrigatoriedade de apresentação das contas, quedou-se inerte,
descumprindo tanto o primeiro prazo, que encerrou-se em 30 de abril, quanto o segundo prazo, que esgotou-se em 05 de julho
de 2018.
Não houve publicação de edital, haja vista a não apresentação das contas.
Às fls. 04, a comissão de análise técnica ofertou parecer opinando pela não prestação de contas.
Instado a se manifestar, o Parquet Eleitoral também ofertou cota no sentido do julgamento das contas como não prestadas (fl.
06 e 07).
É o breve relatório. Decido.
Considerando o que dos autos consta, e as manifestações no mesmo sentido do Cartório Eleitoral e do Ministério Público
Eleitoral, acolho as opiniões formuladas, consignando o manifesto desprezo da agremiação pelas normas eleitorais em
vigência.
Ante o exposto, em face da inexistência de apresentação das contas anuais, e com fundamento do art. 46, IV, da Resolução
TSE nº 23.546/2017, julgo NÃO PRESTADAS as contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT - ARARIPE
relativas ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 07 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 7-78.2018.6.06.0068
Protocolo nº 9.256/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PCdoB de Araripe
Advogado: Daniela Bezerra Leoncio, OAB /CE Nº 16724
SENTENÇA
O Partido Comunista do Brasil – PCdoB – em Araripe – na data de 30/04/2018, apresentou regularmente a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fls. de 02 a 04), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.05).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 09, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.11 e 11 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB – ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 8-63.2018.6.06.0068
Protocolo nº 9.495/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PSB de Araripe
Advogado: Guilherme Lopes de Alencar Filho, OAB /CE Nº 32002
SENTENÇA
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br
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O Partido Socialista Brasileiro – PSB – em Araripe – na data de 30/04/2018, apresentou regularmente a Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fls. de 02 e 03), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl.05).
Tanto o cartório eleitoral, em seu relatório de fl. 08, quanto o O Parquet Eleitoral (fl.10 e 10 v) ofertaram manifestação no
sentido da aprovação da prestação de contas, haja vista que foram observados os ditames legais de regência.
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma tempestiva, posto que se deu em plena conformidade com o que determina
o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ante o exposto, em face da inexistência de irregularidades que as maculem, com fundamento do art. 46, I, da Resolução TSE
nº 23.546/2017, julgo APROVADAS as contas do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – ARARIPE relativas ao
exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
Processo nº: 14-70.2018.6.06.0068
Protocolo nº 15.215/2018
Prestação de Contas de Exercício Financeiro – 2017.
Interessado: Direção Municipal / Comissão Provisória do PATRI de ARARIPE
Advogado: Ana Priscila Rodrigues de Alencar Barreto, OAB/CE nº 36.407
SENTENÇA
O Partido Patriota – PATRI – em Araripe – Ceará, na data de 24/05/2018, foi regularmente notificado para apresentar suas
contas relativas ao exercício de 2017 (fl. 02).
A agremiação em referência apresentou suas contas de 2017, na data de 03/07/2018, na forma de Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos (fls. 05-06), conforme dispõe e autoriza o art. 32, § 4º, da Lei 9.096/1995.
Edital devidamente publicado. Não houve impugnações (fl. 08 e 08 v).
A comissão de análise técnica fl. 12, bem como o Parquet Eleitoral ofertaram cota no sentido da aprovação com ressalvas da
prestação de contas (fl. 14 e 15).
É o breve relatório. Decido.
A prestação de contas do partido se deu de forma intempestiva, posto que se deu após o dia 30 de abril do ano corrente, em
desconformidade com o que determina o art. 32, caput da Lei dos Partidos Políticos.
Ademais, há outro motivo para considerá-las intempestivas, haja vista que a agremiação não respeitou o prazo de 72 horas
para apresentação(prazo final: 28/05/2018), mesmo tendo sido concedidas duas oportunidades para a regular prestação, o que
não fere de morte as contas, mas demonstra um desprezo pelas normas eleitorais vigentes.
Ante o exposto, em face da existência de irregularidades que não as maculam totalmente, com fundamento do art. 46, II, da
Resolução TSE nº 23.546/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do PARTIDO PATRIOTA – PATRI –
ARARIPE relativas ao exercício financeiro de 2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Proceda-se às anotações de praxe no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias – SICO.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
Araripe/CE, 08 de novembro de 2018.
Dr. Sylvio Batista dos Santos Neto
Juiz Eleitoral da 68ª Zona/CE

073ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL No 120/2018
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ELEITORAL POR FALECIMENTO
(PRAZO: 15 DIAS)
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA, MMº. Juíza Eleitoral desta 73a Zona de
Ibiapina, Estado do Ceará, por nomeação legal etc.
TORNA PÚBLICO a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem ciência, conforme estabelecido nos termos dos arts.
71, IV e 77, II do Código Eleitoral, que foi CANCELADA a inscrição da eleitora abaixo identificada, pertencente a esta 73ª Zona
Eleitoral, em razão de seu falecimento, registrado no Cartório de Registro Civil abaixo identificado, sendo recebido nesta data
no sistema PÓLIS.
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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Data óbito
23/10/2018

Cartório
CARTÓRIO DES. MANUEL DE
SALES ANDRADE - UBAJARA/CE
E, para que se lhe dê ampla divulgação e chegue ao conhecimento de todos os interessados, e que no futuro ninguém alegue
ignorância, determinou o Excelentíssimo Senhor Juiz fosse o presente edital publicado e afixado no local de costume pelo
prazo de 10 (dez) dias para ciência dos interessados, que terão prazo de 05 (cinco) dias para contestar. Dado e passado nesta
cidade de Ibiapina, estado do Ceará, aos 09 (nove) dias do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Eu,
Alessandro José de Almeida, Chefe do Cartório Eleitoral da 73ª ZE/IBIAPINA/CE, preparei e conferi o presente edital, que é
subscrito pelo MMº. Juiz Eleitoral Dr. Anderson Alexandre Nascimento Silva.
ANDERSON ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA
Juiz Eleitoral da 73a ZONA de IBIAPINA-CE

081ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO N°: 124-30.2018.6.06.0081
INVESTIGANTE: COLIGAÇÃO "GENTE EM PRIMEIRO LUGAR"
ADVOGADA: DRA. FRANCISCA ARNÁLIA CUNHA DE FREITAS TERCEIRO – OAB/CE 37313
ADVOGADA: DRA. JANINE ADEODATO ACCIOLY - OAB/CE 12376
INVESTIGADOS: COLIGAÇÃO “O TRABALHO VAI CONTINUAR”; LUIZ MENEZES DE LIMA; AROLDO CARDOSO PORTELA
e VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO: DR. LEANDRO LIMA VALENCIA – OAB/CE 23392
ADVOGADO: DR. JARIO MARIO ALVES PENHA JUNIOR – OAB-/CE 33669
SENTENÇA
Vistos, etc.
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE intentada pela Coligação "Gente em Primeiro Lugar" em face da
Coligação "0 Trabalho Vai Continuar", de Luiz Menezes de Lima (candidato a Prefeito Municipal), de Aroldo Cardoso Portela
(candidato a Vice-Prefeito Municipal) e de Valdeci Vieira de Azevedo (a época, Prefeito Interino).
Aduz a representante que, no dia 20 de maio do corrente ano, em plena campanha eleitoral, as 15 horas, os investigados, cuja
representação da cor de seu partido e azul, teriam promovido urna festa denominada Sunset Life Blue ("Por do Sol Vida Azul"),
evento gratuito realizado neste Município, o que teria caracterizado verdadeira apresentação artística, urna festa popularmente
conhecida entre os jovens como Sunset. Nesta oportunidade, teria requerido de seus eleitores a presença com roupas
padronizadas, com a seguinte expressão: "Vista sua roupa branca", com concentração em frente ao comitê da Coligação "O
Trabalho Vai Continuar". Ressalta que tal evento teria caracterizado um showmício, no qual houve por parte dos investigados 0
abuso do poder politico/econômico, bem como a tentativa de captação ilícita de sufrágio.
Requereu fosse julgada procedente a presente ação para o fim de condenar os representados na sanção de declaração de
inelegibilidade destes pelos 08 (oito) anos subsequentes a eleição em que se verificou o ato, bem como fossem cassados os
registros ou diplomas destes.
Com a exordial vieram os documentos de fls. 15/30.
A fl. 31, foi proferido despacho determinando a notificação dos representados a fim de que apresentassem suas defesas, no
prazo de 05 (cinco) dias.
Devidamente notificados, os investigados Luiz Menezes de Lima, Aroldo Cardoso Portela e a Coligação "0 Trabalho Vai
Continuar" apresentaram suas defesas as fls. 36/51. O investigado Valdeci Vieira de Azevedo, por sua vez, apresentou sua
peça defensiva as fls. 54/66. Luiz Menezes de Lima, Aroldo Cardoso Portela e a Coligação "O Trabalho Vai Continuar"
alegaram, preliminarmente, a inépcia da inicial ante a inviabilidade da via eleita pela ausência de provas que fundamentem a
AIJE e sua causa de pedir, ao passo que o representado Valdeci Vieira de Azevedo alegou, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva. No mérito, todos pugnaram pela improcedência da ação.
Em sede de audiência de instrução, O Advogado do representado Luiz Menezes de Lima solicitou a juntada de cópia de
atestado médico e de tomografia de tórax, justificando a ausência do referido representado ao ato, a qual foi deferida por este
Juízo. Ato contínuo, às partes fora indagado se desejavam que fossem realizados os depoimentos pessoais dos litigantes,
tendo a parte investigante requerido os depoimentos pessoais dos representados, enquanto estes informaram o seu
desinteresse na oitiva da representante da investigante. Em seguida, diante do atestado médico apresentado em audiência
pelo representado Luiz Menezes de Lima, este Juízo acatou a justificativa apresentada. Ademais, pelos Advogados das partes
foi dito que concordavam com a realização dos depoimentos pessoais dos demais representados e das oitivas das
testemunhas, ficando para a próxima solenidade, tao somente, o depoimento pessoal do representado Luiz Menezes de Lima,
o que foi avalizado pelo Ministério Publico Eleitoral e acatado por este Juízo. Na sequência, foram tornados os depoimentos
dos representados presentes (cf. CD anexo a fl. 80). Empós, pela Advogada da parte representante fora solicitada a dispensa
da oitiva da testemunha indicada no item 1 de fl. 14, 0 que foi deferido por este Juízo. Apos, passou-se a oitiva das demais
testemunhas arroladas pela parte representante, Everton Nogueira de Souza e Antonio Avyla de Carvalho Barros (cf. CD
anexo a fl. 80). Em seguida, pelos Advogados dos representados (Coligação "O Trabalho Vai Continuar", Luiz Menezes de
Lima e Aroldo Cardoso Portela) foi solicitada a dispensa da oitiva das testemunhas Iarlley Kaynna Teixeira Farrapo, Temoteo
Javier de Menezes Bevilaqua, Antonia Camila Silva de Sousa e Francisco Afonso de Sousa Junior, o que foi deferido por este
Juizo. Ato contínuo, este Juízo passou a oitiva da testemunha arrolada pelos respectivos representados, Maira Josiana Aguiar
Maia (cf. CD anexo a fl. 80). O Advogado do representado Valdeci Vieira de Azevedo solicitou a dispensa da oitiva das
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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testemunhas indicadas nos itens 01, 03, 04 e 05 de fl. 66, o que foi deferido por este Juízo. Ademais, passou-se a oitiva da
testemunha Anielly Cristina Peixoto Pontes arrolada pelo respectivo representado (cf. CD anexo a fl. 80). Por fim, fora
designada audiência de continuação de instrução para o dia 17/09/2018, as 09:00 horas, visando a tomada do depoimento
pessoal do representado Luiz Menezes de Lima (cf. fls. 75177).
Na audiência de continuação de instrução, outrora designada, este Juízo passou ao depoimento pessoal do representado Luiz
Menezes de Lima (cf. CD anexo a fl. 87). Posteriormente, como não houve a requisição de diligências, encerrou-se a instrução
e, por conseguinte, este Juízo determinou que as partes, no prazo comum de 02 (dois) dias, apresentas sem suas alegações
finais, dando-se, em seguida, vista dos autos ao Órgão ministerial para emissão de parecer (cf. fls. 85/86).
A parte representante apresentou suas derradeiras alegações as fls. 89/94.
A Coligação "0 Trabalho Vai Continuar", Luiz Menezes de Lima, Aroldo Cardoso Portela e Valdeci Vieira de Azevedo
apresentaram suas alegações finais as fls. 96/105.
O Ministério Publico Eleitoral ofertou parecer, as fls. 108/111, opinando no sentido de que fosse julgada improcedente a
presente ação a míngua de fatos a comprovar eventual conduta vedada ou abuso de poder politico/econômico/autoridade
pelos demandados.
E vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência a princípio do contraditório e da ampla defesa. Não ha nulidade a
reconhecer nem irregularidade a suprir.
De outra banda, faz-se mister, neste momento, analisar as questões preliminares.
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
DA INÉPCIA DA INICIAL - INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE FUNDAMENTEM A AIJE E
SUA CAUSA DE PEDIR
A Coligação "O Trabalho Vai Continuar", Luiz Menezes de Lima e Aroldo Cardoso Portela, em sua defesa de fls. 36/51,
arguiram, preliminarmente, a inépcia da peça exordial porquanto esta estaria desacompanhada de provas, ao menos
indiciarias, da ocorrência do alegado abuso de poder politico/econômico.
Em que pese as tais alegações, percebo, sem esforço, que a petição inicial contem todos os elementos necessários para o
desenvolvimento valido da ação, narrando com clareza os fatos apontados, bem como indicando as provas que os embasam,
permitindo o direito de ampla defesa dos representados.
Ademais, os fundamentos não são exc1usivos na prova documental trazida com a peça inaugural, pois a representante indicou
que pretendia a produção de prova testemunhal, tendo arrolado, inclusive, testemunhas a fl. 14 dos autos, não havendo que se
falar em inépcia.
Ressalto que, acerca do fundamento das provas, ha entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de ser
desnecessária a prova pré-constituída quanto as alegações expostas na inicial de ação desse jaez.
Nesse sentido:
"RECURSO ELEITORAL. AIlE. SUPOSTA COMPRA DE VOTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FRAGILIDADE
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS INVESTIGADOS. OFENSA AO PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESOBEDIÊNCIA AO RITO PREVISTO NO ART. 22 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90 E NOS ARTS. 22 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.36712011. RETORNO DOS
AUTOS À ZONA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 O
rito da AIJE está previsto no art. 22 da LC n.° 64/90 e nos arts. 22 e seguintes da Resolução TSE nº 23.367/2011. 2. Ação de
Investigação Judicial Eleitoral não exige prova pré-constituída, sendo suficiente a apresentação de indícios. A comprovação
dos fatos tidos como ilícitos eleitorais será feita na instrução processual, por meio do devido processo legal e do contraditório.
3. Recurso conhecido e provido para se anular a sentença de 1° grau e determinar o retorno dos autos a Zona Eleitoral de
origem, para o regular processamento do feito." (TRE/PA, RE 22850, Rel. Raimundo Holanda Reis, Julgamento em
28/11/2013)
"Recurso contra decisão que decretou a extinção de ação de impugnação de mandato eletivo, sem julgamento de mérito. A
propositura da ação não exige prova pré-constituída, bastando a indicação inicial, ainda que sucinta, de fatos que apontem
para a ocorrência da conduta vedada e o protesto por produção futura de provas. Ao julgador cabe determinar o suprimento da
exordial quando ausentes seus requisitos, nos termos do art. 284 do C6digo de Processo Civil. Provimento." (RECURSO EM
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO n 312005, ACORDÃO de 09/10/2006, Relator (a) DESA. FEDERAL SILVIA
MARIA GONÇALVES GORAIEB, Publicação: DJE - Diário de Justiça Estadual, Volume 4406, Tomo 191, Data 17/10/2006,
Pagina 116)
Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ALEGADA PELO INVESTIGADO VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO
Sustenta o investigado Valdeci Vieira de Azevedo, ao apresentar sua defesa (cf. fls. 54/66), sua ilegitimidade passiva,
porquanto não teria participado em qualquer ilícito e1eitoral descrito na inicial.
A legitimidade passiva se refere as pessoas que vão responder pelas consequências do ato de abuso de poder, isto é, as
pessoas que sofrerão as sanções descritas pe1a Lei de Inelegibilidade (cassação de registro ou diploma e inelegibilidade).
Portanto, estarão no polo passivo da AIJE tanto o candidato, que praticou o ato de abuso de poder ou que se beneficiou dele,
quanto qualquer pessoa que tenha contribuído para os atos de abuso em beneficio de candidato, partido politico ou coligação.
Assim, a legitimidade para a causa e a relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar
a respeito dele, vale dizer, para a parte ser considerada legitima basta a mera possibilidade de lhe ser aplicada a sanção
disposta em lei pela prática do ato ilícito. A efetiva prática, no entanto, é questão de mérito.
Assim, a eventual prática de condutas que configurem abuso do poder politico/econômico constitui o próprio objeto do feito, e
será analisada e decidida no momento oportuno.
Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do investigado Valdeci Vieira de Azevedo.
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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DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM COM RELAÇÃO A COLIGAÇÃO "O TRABALHO VAI CONTINUAR" - MATÉRIA
COGNOSCÍVEL DE OFICIO
Nesse diapasão, a respeito da legitimidade passiva ad causam em ações de investigação judicial eleitoral, ensina JOSÉ JAIRO
a
GOMES (in Direito Eleitoral, 12 ed. Atlas) 0 seguinte:
"No polo passivo pode figurar candidato, pré-candidato e também qualquer pessoa que haja contribuído para a pratica abusiva,
sem se exc1uirem autoridades públicas. Tendo em vista que a AIJE acarreta a inelegibilidade e a cassação do registro ou do
diploma do candidato, tem-se como inviável figurar no polo passivo partido, coligação ou pessoa jurídica de Direito Publico ou
Privado, já que não poderiam sofrer as consequências próprias dessa ação."
Ainda quanto a matéria, vejamos o que decidem Tribunais Regionais Eleitorais:
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL CONTRA COLIGAÇÃO PATIDARIA E CANDIDATOS - ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE COLIGAÇÃO - ACOLHIMENTO - AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL CONTRA COLIGAÇÃO PATIDARIA E CANDIDATOS - ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE COLIGAÇÃO - ACOLHIMENTO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL CONTRA COLIGAÇÃO PATIDARIA E CANDIDATOS - ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE COLIGAÇÃO - ACOLHIMENTO. - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL CONTRA COLIGAÇÃO PATIDARIA E CANDIDATOS - ABUSO DO PODER
ECONÔMICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE COLIGAÇÃO - ACOLHIMENTO. A
jurisprudência é pacifica no sentido de as pessoas jurídicas não poderem figurar no polo passivo de investigação judicial
eleitoral que prevê como sanções, na hipótese de procedência da representação, a declaração de inelegibilidade e a cassação
do registro do candidato beneficiado. Precedente: Acordão TSE n. 720/2005, rei. Min. Humberto Gomes de Barros.REPRESENTAÇÃO FUNDADA NO ART.22 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990- ILÍCITOS NÃO CARACTERIZADOS IMPROCEDÊNCIA. A seriedade das situações apuradas por meio da ação de investigação judicial da Lei Complementar n.
64/1990, refletida na severidade das penas aplicadas, toma imprescindível, além da caracterização do abuso e/ou do uso
indevidos, a demonstração da sua potencialidade, condições que, se não demonstradas, acarretam a improcedência da
representação. - ARGUIÇÃO TEMERÁRIA DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO
COMPROVAÇÃO DOS FATOS ENSEJADORES – INDEFERIMENTO." (TRE-SC - REP: 2478 SC, Relator: JOSÉ TRINDADE
DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/0212007, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 08/02/2007)
"RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ELEIÇÕES 2008. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA NO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA.
ACOLHIMENTO. MÉRITO.
REQUISITOS INOCORRÊNCIA. PROVAS CONTUNDENTES E ROBUSTAS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. - Coligação partidária e outras pessoas jurídicas não tem legitimidade
passiva para afigurar no polo da demanda, eis que eventual decisão pela procedência da AlJE, com fulcro dos dispositivos da
LC nº 64/90, pode acarretar a sanção de cassação de registro de candidatura ou do diploma e decretação de inelegibilidade,
penalidade que não alcançam as pessoas jurídicas. - No mérito, o acervo probat6rio não se mostrou idôneo e suficiente para
caracterização da captação ilícita de sufrágio. - Recurso desprovido." (TRE-PB - AIJE: 233635 PB, Relator: JOÃO RICARDO
COELHO, Data de Julgamento: 12/04/2011)
Escorado nas razões supra, reconheço, de oficio, a ilegitimidade passiva ad causam da COLIGAÇÃO "O TRABALHO VAl
CONTINUAR", e determino sua exclusão do feito.
DO MERITO
Na peça inaugural, como ja destacado acima no relatório, a parte investigante aduziu que, no dia 20 de maio do corrente ano,
em plena campanha eleitoral, as 15 horas, os investigados, cuja representação da cor de seu partido e azul, teriam promovido
uma festa denominada Sunset Life Blue ("Por do Sol Vida Azul"), evento gratuito realizado neste Município, o que teria
caracterizado verdadeira apresentação artística, uma festa popularmente conhecida entre os jovens como Sunset. Nesta
oportunidade, teria requerido de seus eleitores a presença com roupas padronizadas, com a seguinte expressão: "Vista sua
roupa branca", com concentra~ao em frente ao comitê da Coligação "O Trabalho Vai Continuar". Ressaltou que tal evento teria
caracterizado um showmício, no qual houve por parte dos investigados o abuso do poder politico/econômico, bem como a
tentativa de captação ilícita de sufrágio.
Por sua vez, nas peças defensivas os investigados ressaltam que os fatos postos a lume não evidenciam o cometimento de
nenhum ilícito eleitoral, muito menos de qualquer ato que implique abuso de poder por partes dos representados.
Pois bem.
A priori, vale sublinhar que a Constitui~ao Federal dispõe a necessidade de se proteger a normalidade e legitimidade do pleito
contra a influencia nociva do abuso de poder, com o intuito de preservar, ao máximo, a vontade do eleitor, nos termos do § 9°
do art. 14 da CF, in litteris:
"Art. 14. (... )
§ 9°. Lei complementar estabelecera outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta." (grifo nosso)
Nesse passo, vale esclarecer que o abuso de poder politico/econômico que enseja conduta passível de punição em Ação de
investigação judicial eleitoral (AIJE) é aquele que se reveste de gravidade, conforme a dicção do inciso XVI do art. 22 da Lei
Complementar nº64/90, in verbis:
"Art. 22. ( ... )
XVI - para a configura~ao do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da
eleição, mas apenas a gravidade das circunstancias que o caracterizam." (grifo nosso)
Sobre o conceito de "gravidade", colho a lição de Marcos Ramayana (in Direito Eleitoral. 12. ed., Niterói/RJ: Impetus, 2011, p.
585):
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 227

Fortaleza, segunda-feira, 12 de novembro de 2018

Página 35

"Como se nota, é suficiente a comprovação da gravidade dos fatos durante urna determinada campanha eleitoral. No entanto,
a potencialidade lesiva é um conceito que está englobado dentro da gravidade, o que significa dizer que urna conduta mínima
ou média dentro de uma avaliação probatória não acarreta a inelegibilidade por abuso do poder econômico ou politico."
Alega a investigante que os investigados teriam realizado evento gratuito assemelhado a um showmício, com o intuito de
promoção dos candidatos, ora promovidos, abusando de seu poder politico/econômico, em afronta aos arts. 39, § 7° e 73, I, II e
IV, todos da Lei nO9.504/97, que assim dispõem:
"Art. 39. (... )
§ 7°. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a
apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.
(...)
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em beneficio de candidato, partido politico ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes a
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas
nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
(...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido politico ou coligação, de distribuição gratuita de bens e
serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Publico;"
Insinua a investigante que tal conduta vedada teria sido realizada com abuso de poder politico/econômico, vez que os
representados teriam realizado o evento denominado Sunset Life Blue com o intuito de se promoverem junto aos eleitores
deste Município.
Primeiramente, pelo compulsar dos autos, empós judiciosa instrução probatória, antevejo que a inferência da parte investigante
acerca da ocorrência do alegado abuso de poder politico/econômico, não restou demonstrada, porquanto, pelas provas
constantes nos autos que deveriam respaldar a alegação autoral da ocorrência de ilegalidade (fotografias de fls. 17/24 e 27/30,
além das mídias digitais insertas as fls. 25 e 26), não se dá para extrair qualquer ilegalidade cometida pelos ora investigados
Luiz Menezes de Lima, Aroldo Cardoso Portela e Valdeci Vieira de Azevedo.
Com efeito, ao nos reportarmos a tais documentos, observamos, inclusive, que aqueles inseridos as fls. 24, 27, 28, 29
e 30 não possuem qualquer relação com o objeto dos autos, fato este informado no depoimento pessoal do Sr. Valdeci
Vieira de Azevedo colhido em Juízo (cf. CD anexo a fl. 80) e não contestado pela parte investigante, além do que as
mídias digitais supracitadas (cf. fls. 25 e 26) trazem
áudios que não possuem sequer, a meu sentir, o condão de provar que foram os mesmos gravados no dia do evento,
revestindo-se, pois, de fragilidade probatória.
Ademais, há que se dizer que no folder de divulgação do evento juntado a fl. 17 efetivamente constam os nomes dos
candidatos promovidos ("Dr. Luiz" e "Aroldo das Topiques") e da Coligação "O Trabalho Vai Continuar", além do numeral "55"
utilizados por eles na campanha eleitoral, contudo, segundo restou demonstrado nos autos, o evento em questão foi
organizado pela denominada "Turma da Juventude 55",
cuja integrante, Sra. Maira Josiana Aguiar Maia, prestou depoimento neste Juízo e relatou o seguinte (cf. CD anexo a fl. 80):
"que participei do evento; que o evento ocorreu por volta das 4 horas da tarde; que o evento foi feito em frente ao comitê da
Coligação PSD 55; que nós organizamos o evento; que nos tínhamos um grupo no WhatsApp e entramos em contato
com vários jovens para combinarmos o evento; que produzimos a tinta utilizada no evento; que não estava à frente da
organização da Coligação; que éramos eleitores simpatizantes; que não fomos subvencionados pelos candidatos; que
foi tudo produzido por nós; que foi utilizado só maisena e corante artificial; que foi um evento voluntário; que a ideia
do evento surgiu do próprio grupo de WhatsApp; que cada um ia dando a sua ideia para realizar o evento; que o
contato que tivemos foi só com a pessoa que fica à frente do comitê para que pudéssemos ficar lá na frente; que o
comitê estava aberto; que os representados não estavam lá; que o pessoal que participou se deslocou ate o evento
por conta própria; que desconhece que alguém tenha sido levado por algum transporte financiado pelos candidatos;
que a divulgação do evento foi feita pelo WhatsApp mesmo; que nos mesmos produzimos o convite; que lá tinham
dois carros de som que nos levamos; que depois chegaram outros; que um dos paredões de som acompanhava
também os candidatos em alguns eventos de campanha; que o dono desse paredão era do grupo da juventude e a
gente o convidou; que não comunicaram aos candidatos ou à Coligação acerca do evento; que não sabe quem
exatamente produziu o folder da fl. 17 dos autos, mas ele foi feito por alguém do nosso grupo; que não tínhamos
produzido bandeiras (... )".
Como já dito, não se discute que o nome dos investigados constou em folheto de divulgação do evento (cf. fl. 17), no entanto,
não se demonstrou que os requeridos tenham sido os organizadores/patrocinadores do mesmo, pelo contrário, há nos autos
prova do contrário, ou seja, de que não foram eles quem organizaram/patrocinaram tal evento, conforme depoimento transcrito
acima.
Com efeito, o simples fato de constar o nome dos investigados no folheto de divulgação não comprova que e1es tenham
efetivamente patrocinado o evento ou mesmo autorizado a publicidade realizada. Ao meu sentir, a publicidade apresentada no
folheto de divulgação apenas quis revestir o evento de certa seriedade, dando-lhe, inclusive, roupagem oficial, o que não era o
caso.
Somado a isso, pode-se denotar que a prova oral colhida em sede de audiência instrutória (cf. CD's anexos às fls. 80 e
87) não apontou qualquer envolvimento dos investigados no evento em tela (Sunset Life Blue), quer participando, quer
autorizando ou subvencionando a sua realização, o que leva à conclusão de que o conjunto probatório não
demonstrou a ocorrência de abuso do poder politico/econômico pelos investigados.
De mais a mais, eventual abuso de poder politico/econômico deve ser em detrimento da liberdade de voto (art. 19 da LC
nO64/90) e com "relevante aptidão para comprometer a lisura, normalidade e legitimidade das eleições, pois são esses os
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bens jurídicos tutelados numa investigação judicial eleitoral" (GOMES, José Jairo. in Direito Eleitoral. 12. ed. São Paulo: Atlas,
2016, pag. 663). No caso dos autos, o evento Sunset Life Blue, inobstante não tenha sido comprovado a participação dos
representados neste, não causou nenhuma influencia na intenção de voto do público presente, nem gerou
desequilíbrio entre os candidatos concorrentes aos pleito suplementar, tanto é verdade, que os candidatos, ora representados,
saíram derrotados nas referidas eleições.
Por mera suposição, ainda que houvesse algum liame com a candidatura, a penalidade de inelegibilidade por 08 (oito) anos
seria manifestamente desproporcional ao fato ocorrido, pois não houve gravidade (art. 22, XVI, da LC nO64/90).
Dessarte, diante da não ocorrência de abuso do poder politico/econômico no presente caso, não há outro corninha a não ser a
improcedência da presente ação.
DISPOSITIVO
Ex positis: a) reconheço de ofício a ilegitimidade passiva ad causam da COLIGAÇÃO "O TRABALHO VAI CONTINUAR" e,
nesse passo, em relação a esta representada, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com
espeque no art. 485, VI e § 3°, do CPC; e b) no que se refere aos outros representados, JULGO IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS, na forma do art. 487, I, do CPC.
Sem custas.
Dê-se ciência ao Ministério Publico Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, na pessoa de seus Advogados constituídos, via DJe.
Tianguá, 07 de novembro de 2018
EDUARDO BRAGA ROCHA
Juiz Eleitoral da 81a Zona Eleitoral

114ª Zona Eleitoral
Portarias
PORTARIA N° 03/2018 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
A Excelentíssima Senhora Dra. Márcia Oliveira Fernandes Menescal de Lima, MMª Juíza Eleitoral da 114ªZE/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 114ª Zona Eleitoral, com sede no município de Fortaleza, iniciando-se os trabalhos correcionais às 09:00 horas
do dia 4 (quatro) de dezembro do ano de 2018, nas dependências do Cartório Eleitoral, sob a presidência desta magistrada e
secretariados pela servidora Natalia Nogueira Pinheiro, matrícula TRE/CE n° 68656, de logo designada, nos termos do art. 4º,
§ 1º, da Res. TRE/CE n° 225/2003, resguardadas, ainda, as competências regimental, normativa e fiscalizadora do
Excelentíssimo Desembargador Corregedor Regional Eleitoral.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE./DIVULGUE-SE.
CUMPRA-SE.
Fortaleza, 9 de novembro de 2018.
MÁRCIA OLIVEIRA FERNANDES MENESCAL DE LIMA
Juíza da 114ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL N° 65/2018 - CORREIÇÃO ORDINÁRIA
A Excelentíssima Senhora Dra. Márcia Oliveira Fernandes Menescal de Lima, MMª Juíza Eleitoral da 114ªZE/CE, 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 04 de dezembro de 2018, às 9 (nove) 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 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 a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral fosse afixado o presente Edital de
Correição no local de costume e, de igual modo, oficiando-se aos órgãos públicos e aos diretórios municipais de partidos
políticos.
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, aos 09 (nove) dias do mês de novembro, do ano de 2018. Eu, ________, Natalia
Nogueira Pinheiro, chefe de cartório, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral, Dra. Márcia
Oliveira Fernandes Menescal de Lima.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE/DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Márcia Oliveira Fernandes Menescal de Lima
Juíza da 114ª Zona Eleitoral de Fortaleza
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119ª Zona Eleitoral
Decisões
EXTINÇÃO PELA PERDA DE OBJETO E INTERESSE PROCESSUAL
Autos nº 57-48.2018.6.06.0119
Natureza: Petição (Reclamação Eleitoral)
Município: Juazeiro do Norte (Eleições Gerais 2018)
Reclamante: Rafael Aureliano Gonçalves Branco
Advogado(s): Gustavo Alves de Araújo, OAB-CE Nº 37.844; Décio Almeida Peixoto, OAB-CE nº 31.951
Reclamado(s): Não identificado(s)
Nos autos da reclamação eleitoral acima epigrafada, foi proferida a decisão abaixo integralmente descrita, da qual fica a parte
reclamante dela intimada, por seus advogados constituídos nos autos.
DECISÃO
Considerando que a reclamação eleitoral foi recebida intempestivamente, ou seja, somente chegou ao poder do magistrado
depois das eleições de 07/10/18, acolho o parecer ministerial retro e JULGO EXTINTO o processo pela perda de objeto e
interesse processual, consoante dispõe o art. 485, VI do NCPC.
Intimem-se.
Após, arquive-se.
J do Norte, quarta, 22/10/2018.
Péricles Victor Galvão de Oliveira
Juiz Eleitoral
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